
Faktor Yang Berhubungan Dengan hipertensi Pada 

Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kab. Gowa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat pada 

 Fakultas Ilmu Kesehatan UIN  

Alauddin Makassar 

OLEH 

Nurul Ardianty Syani  

NIM  70200109068 

 

 

 

 

 
 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2013 



vii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL         i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI    ii 

LEMBAR PENGESAHAN         iii 

KATA PENGANTAR        iv 

DAFTAR ISI          vii 

DAFTAR TABEL         ix 

DAFTAR LAMPIRAN        x 

ABSTRAK          xi 

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................  1 

A. Latar Belakang ......................................................................................  1 

B. RumusanMasalah .................................................................................  4 

C. TujuanPenelitian ...................................................................................  5 

D. ManfaatPenelitian .................................................................................  6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................  7 

A. Tinjauan Umum Hipertensi. .......................................................... ......  7 

B. Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi ....................................  13 

C. Tinjauan Umum Lanjut Usia ................................................................  28 

D. Hipertensi Pada Lansia .........................................................................  45 

BAB III KERANGKA KONSEP .........................................................................  48 

A. Dasa Pemikiran Variabel ......................................................................  48 

B. Kerangka Konsep .................................................................................  50 

C. Definisi Operasional .............................................................................  51 

D. Hipotesis Penelitian ..............................................................................  53 

BAB IV METODE PENELITIAN .......................................................................  55 

A. JenisPenelitian ......................................................................................  55 

B. Lokasi Penelitian ..................................................................................  55 



viii 

 

C. Populasi dan Sampel .............................................................................  55 

D. Instrumen Penelitian .............................................................................  56 

E. Metode Pengumpulan Data ..................................................................  56 

F. Pengolahan dan Analisis Data ..............................................................  57 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................  59 

A. Hasil ....................................................................................................  59 

B. Pembahasan .........................................................................................  76 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................  87 

A. Kesimpulan .........................................................................................  87 

B. Saran ....................................................................................................  88 

 

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................  90 

 

LAMPIRAN 
 



xi 
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Kab. Gowa 

Jurusan  : Kesehatan Masyarakat 

Nama   : Nurul Ardianty Syani 

Nim   : 70200109068 

Nama Pembimbing : Hj. Syarfaini Suyuti & St. Raodhah 

 

Pada tahun 2000 jumlah penduduk lanjut usia di seluruh dunia mencapai 426 

juta atau sekitar 6,8 % dari total populasi. Dalam Boedhi Darmojo (2006), Pada tahun 

1995 WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa di dunia penyakit 

kardiovaskuler rmerupakan penyebab kematian terbesar pada populasi usia 65 tahun 

ke  atas dengan jumlah kematian lebih banyak di negara berkembang. Hipertensi 

menjadi silent killer karena pada sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala 

apapun hingga pada suatu hari hipertensi menjadi stroke dan serangan jantung yang 

menjadikan penderita meninggal. Berdasarkan studi pendahuluan di PSTW Gau 

Mabaji diperoleh terdapat 100 jumlah lansia, dan 30% (30 orang) yang tercatat 

sebagai penderita hipertensi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan 

hipertensi pada lansia PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa tahun 2013. Penelitian ini 

merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectiona study. Sampel 

penelitian ini berjumlah 43 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 58,1% lansia menderita hipertensi. 

berdasarkan analisis bivariat diketahui bahwa konsumsi natrium, lemak, merokok dan 

minum kopi memiliki hubungan yang bermakna dengan hipertensi pada lansia di 

PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 2013.  

Dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan bagi PSTW Gau Mabaji yaitu 

membuat langkah kebijakan yang terpogram dalam mengurangi kasus hipertensi 

seperti memberikan penyuluhan. Bagi masyarakat, mengurangi asupan natrium, 

mengubah gaya hidup dengan tidak merokok dan minum kopi. Bagi peneliti lain, 

menambah variabel penelitian serta penggunaan rancangan sampel yang lebih baik. 

Kata kunci : Asupan karbohidrat, protein, lemak natrium, merokok, minum kopi, 

hipertensi, Lansia  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang 

menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia laki-laki. 

2. Tidak terdapat hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. 

Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang 

mengkonsumsi karbohidrat tinggi. 

3.  Tidak terdapat hubungan antara konsumsi protein dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. 

Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang 

mengkonsumsi protein kurang. 

4. Terdapat hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang 

menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang 

mengkonsumsi lemak tinggi. 

5. Terdapat hubungan antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang 



88 

 

 

menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang 

mengkonsumsi natrium tinggi. 

6. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi 

pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang 

menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang perokok 

sedang. 

7. Terdapat hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. 

Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang 

peminum kopi ringan. 

 

B. Saran  

1. Bagi PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 

a. Membuat langkah kebijakan yang terpogram dalam mengurangi kasus 

hipertensi, seperti memberikan penyuluhan tentang pentingnya 

mencegah hipertensi, pentingnya mengubah gaya hidup seperti tidak 

merokok dan mengurangi minum kopi bagi penderita hipertensi. 

b. Sebaiknya dilakukan perbedaan antara makanan bagi penderita 

hipertensi dan non hipertensi maupun penderita lainnya. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat tentang 

pentingnya pencegahan dini terhadap penyakit hipertensi seperti 
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mengurangi asupan natrium dengan menggatinya dengan bumbu alami, 

lemak, serta mengubah gaya hidup dengan tidak merokok dan mengurangi 

konsumsi kopi secara berlebihan.  

3. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain diharapkan menambah variable-variabel lain yang 

kemungkinan berhubungan dengan kejadian hipertensi yang tidak ada 

dalam penelitian ini. Penggunaan rancangan penelitian yang lebih baik, 

atau dengan jumlah sampel yang lebih besar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Hipertensi 

a. Defenisi Hipertensi 

Tekanan darah berubah-ubah sepanjang hari sesuai dengan situasi. 

Tekanan darah akan meningkat dalam keadaan gembira, cemas atau 

sewaktu melakukan aktivitas fisik dan turun selama tidur. Setelah itu 

berlalu, tekanan darah akan kembali menjadi normal. Apabila tekanan 

darah tetap tinggi maka disebut sebagai hipertensi atau tekanan darah 

tinggi. (Rinawang, 2011) 

Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang 

memberi gejala yang akan berlanjut ke suatu organ target seperti stroke 

(untuk otak), penyakit jantung koroner (untuk pembuluh darah jantung) 

dan hipertrofi ventrikel kanan/left ventricle hypertrophy (untuk otot 

jantung). Dengan target organ di otak yang berupa stroke, hipertensi 

menjadi penyebab utama stroke yang membawa kematian yang tinggi, 

(Bustan, 2007). 

Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah kondisi medis 

saat tekanan darah dalam arteri meningkat melebihi batas normal. Tekanan 

darah menunjukkan tingkat kekuatan dorongan darah para pembukaan 

pembuluh darah arteri saat darah dipompa oleh jantung. Tekanan darah 

yang di ukuran ditunjukkan dengan angka, misalnya 120/80 mmHg. Nilai 

120 menunjukkan tekanan pada pembuluh arteri ketika jantung 
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berkontraksi, dinamakan sistolik. Nilai 80 menunjukkan tekanan darah 

relaksasi, disebut tekanan diastolik. (Widjadja, 2009)  

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang umum 

terjadi di masyarakat kita. Keadaan ini terjadi jika tekanan darah pada 

arteri utama di dalam tubuh terlalu tinggi. Hipertensi kini semakin sering 

dijumpai pada orang lanjut usia. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit 

diketahui oleh tubuh kita sendiri. Satu-satunya cara untuk mengetahui 

hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur. 

Tekanan darah tubuh yang normal adalah 120/80  mmHg. (Shanty, 2011)   

b. Klasifikasi Hipertensi 

1. Klasifikasi berdasarkan etiologi 

a) Hipertensi Esensial/primer 

Menurut Yogiantoro (2006), Tidak jelas penyebabnya dan 

merupakan sebagian besar ± 90% dari seluruh kejadian hipertensi. 

Hipertensi esensial adalah penyakit multifaktoral yang timbul 

terutama karena interaksi antara faktor-faktor risiko tertentu. 

Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikontrol. (Rinawang, 2011) 

b) Hipertensi Sekunder 

Hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui. sering 

berhubungan dengan beberapa penyakit misalnya ginjal, jantung 

koroner, diabetes, kelainan sistem syaraf pusat. Jumlah kejadiannya 

mencapai ± 10% (Sunardi, 2000). 
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2. Klasifikasi Berdasarkan Derajat Hipertensi 

Berikut ini adalah klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa 

berdasarkan JNC-VII (The Joint National Committee On Prevention, 

Detection Evaluation, and Treatment Of High Blood Pressure (JNC 7). 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7 

Klasifikasi Tekanan Darah TDS (mmHg) TDD (mmHg) 

Normal < 120 <80 
Prahipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi derajat 1 140-159 90-99 
Hipertensi derajat 2 ≥ 160 ≥100 

Sumber : Rinawang, 2011 

 

c. Gejala Klinis Hipertensi 

Gejala-gejala penyakit yang biasa terjadi baik pada penderita 

hipertensi, maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal 

hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, gelisah, jantung berdebar, perdarahan 

hidung, sukar tidur, sesak nafas, cepat marah, telinga berdenging, tekuk 

terasa berat, berdebar dan sering kencing di malam hari. Gejala akibat 

komplikasi hipertensi yang pernah dijumpai meliputi gangguan; 

penglihatan, saraf, jantung, fungsi ginjal dan gangguan serebral (otak) 

yang mengakibatkan kejang dan perdarahan pembuluh darah otak yang 

mengakibatkan kelumpuhan, ganguan kesadaran hingga koma (Cahyono, 

2008). 

d. Patofisiologi Hipertensi 

Dimulai dengan atherosclerosis, gangguan struktur anatomi 

pembuluh darah peripher yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh 
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darah. Kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan 

kemungkinan pembesaran plaque yang menghambat gangguan peredaran 

darah peripher. Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan 

beban jantung bertambah berat yang akhirnya dikompensasi dengan 

peningkatan upaya pemompaan jantung yang memberikan gambaran 

peningkatan tekanan darah dalam system sirkulasi. (Bustan, 2007). 

e. Komplikasi Hipertensi 

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2006) dalam 

Rinawang (2011) Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan 

merusak endothel arteri dan mempercepat atherosklerosis. Bila penderita 

memiliki faktor-faktor risiko kardiovaskular lain, maka akan 

meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan 

kardiovaskularnya tersebut. Menurut Studi Farmingham, pasien dengan 

hipertensi mempunyai peningkatan risiko yang bermakna untuk penyakit 

koroner, stroke, penyakit arteri perifer, dan gagal jantung.  

Hipertensi yang tidak diobati akan mempengaruhi semua sistem 

organ dan akhirnya akan memperpendek harapan hidup sebesar 10-20 

tahun. Selain itu penurunan tekanan darah dapat mencegah demensia dan 

penurunan kognitif pada usia lanjut. Kemunduran kognitif ditandai dengan 

lupa pada hal-hal yang baru, akan tetapi masih dapat melakukan aktifitas 

sehari-hari. Kerusakan organ yang terjadi berkaitan dengan derajat 

keparahan hipertensi. Perubahan perubahan utama organ yang terjadi 

akibat hipertensi dapat dilihat dibawah ini: 
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1. Jantung.  

Komplikasi berupa infark miokard, angina pectoris, gagal jantung. 

2. Ginjal.  

Dapat terjadi gagal ginjal karena kerusakan progresif akibat tekanan 

tinggi pada kapiler-kapiler ginjal, glomerolus. Dengan rusaknya 

glomerolus, darah akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal, nefron 

akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksik dan kematian. 

Dengan rusaknya membran glomerous, protein akan keluar melalui 

urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang, menyebabkan 

edema yang sering dijumpai pada hipertensi kronik. 

3. Otak.  

Komplikasinya berupa stroke dan serangan iskemik. Stroke dapat 

timbul akibat pendarahan tekanan tinggi di otak, atau akibat embulus 

yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi. 

Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang 

memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan menebal, sehingga aliran 

darah ke daerah-daerah yang diperdarahi berkurang. Arteri-arteri otak 

yang mengalami arterosklerosis dapat melemah sehingga 

meningkatkan kemungkinan terbentuknya anurisma. 

4. Mata.  

Komplikasi berupa perdarahan retina, gangguan penglihatan sampai 

dengan kebutaan. 

 



12 

 

5. Pembuluh perifer.  

Penelitian meta-analisis yang melibatkan lebih dari 420.000 pasien 

telah menunjukkan hubungan yang kontinyu dan independen antara 

tekanan darah dengan stroke dan penyakit jantung koroner. 

Peningkatan tekanan diastolik >10 mmHg dalam jangka panjang akan 

meningkatkan risiko stroke sebesar 56% dan penyakit jantung koroner 

sebesar 37%. 

f. Diet untuk penderita tekanan darah tinggi 

Sebenarnya mencegah suatu penyakit lebuh baik daripada 

mengobati. Karena itu, penderita penyakit hipertensi dianjurkan untuk 

melakukan diet. Sebaiknya, seseorang yang mengidap penyakit hipertensi 

mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, sodium, dan 

natrium. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk pengontrolan diet 

ini.  

1. Jangan meletakkan garam di atas meja makan. 

2. Pilih jumlah kandungan sodium yang rendah saat membeli makanan. 

3. Batasi konsumsi daging dan keju 

4. Kurangi pemakaian saus yang umumnya memiliki kandungan sodium. 

5. Perbanyak konsumsi kandungan potasium (Kalium Suplements 

potasium) sekitar 2-4 gram/hari. 

Sebab, potasium dapat membantu penurunan tekanan darah. 

Umunya, potasium banyak didapati dalam beberapa buah-buahan dan 

sayur-sayuran. Buah dan sayuran yang mengandung potasium dan baik 
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untuk dikonsumsi penderita tekanan darah tinggi, antara lain semangka, 

alpukat, melon, pare, labu siam, mentimun, lidah buaya, seledri, bawang 

merah dan bawang putih. Selain itu, makanan yang mengandung unsur 

omega 3 dikenal sangat efektif dalam membantu penurunan tekanan darah 

(Adib, 2011) 

 

B. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi 

Dari beberapa sumber kepustakaan yang diperoleh, faktor-fakor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi sebagai berikut : 

a. Jenis Kelamin 

Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi, dimana pria 

lebih banyak dibandingkan wanita. Pria diduga memiliki gaya hidup yang 

cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibanding wanita. Namun 

setelah memasuki menepouse, prevalensi hipertensi pada wanita 

meningkat (Depkes, 2006). Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh 

hormon estrogen yang dapat melindungi wanita dari penyakit 

kardiovaskuler. Kadar hormon ini akan menurun setelah menepouse (Gray, 

2005). 

Menurut Kumar (2005) dalam Rinawang (2011) wanita yang 

belum mengalami menopause dilindungi oleh hormone estrogen yang 

berperan dalam meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL). 

Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam 

mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan estrogen 
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dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada usia 

premenopause. Pada premenopause wanita mulai kehilangan sedikit demi 

sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari 

kerusakan. Proses ini terus berlanjut dimana hormon estrogen tersebut 

berubah kuantitasnya sesuai dengan umur wanita secara alami, yang 

umumnya mulai terjadi pada wanita umur 45-55 tahun. 

Data Riskesdas menyebutkan bahwa prevalensi penderita 

hipertensi di Indonesia lebih besar pada perempuan (8,6%) dibandingkan 

laki-laki (5,8%). Sedangkan menurut Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan (2006), sampai umur 55 tahun, laki-laki lebih banyak menderita 

hipertensi dibanding perempuan. Dari umur 55 sampai 74 tahun, sedikit 

lebih banyak perempuan dibanding laki-laki yang menderita hipertensi. 

b. Konsumsi karbohidrat 

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi 

utamanya sebagai penghasil energi, dimana setiap gramnya menghasilkan 

4 kalori. Di negara sedang berkembang karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-

80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 

90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 

40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung 

karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan 

kaya lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada serealia 

(beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian 

yang tersebar luas di alam. 
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Asupan karbohidrat mempunyai pengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap resiko terjadinya hipertensi. Asupan karbohidrat 

sederhana lebih mudah meningkatkan tekanan darah sistolik daripada 

karbohidrat kompleks. Sumber dari karbohidrat sederhana adalah gula 

murni, sirup jagung, molasses, madu, soft drink. Oleh karena itu, 

pemakaiannya harus dibatasi dan lebih dianjurkan untuk memilih 

karbohidrat kompleks. Selain itu, asupan tinggi serat dalam makanan 

sehari-hari terutama serat yang larut dapat menghalangi penetrasi enzim 

pencernaan. Akibatnya penyerapan berlangsung lebih lambat dan sekresi 

hormon insulin berkurang. Rendahnya kadar insulin dalam darah dapat 

menyebabkan bertambahnya ekskresi natrium yang berakibat menurunnya 

tekanan darah. Sumber makanan berserat dapat berasal dari nasi, jagung, 

ubi, talas, kentang, gandum. 

c. Konsumsi protein 

Protein banyak ditemukan dalam bahan makanan hewani maupun 

nabati, seperti ikan, daging, telur, kedelai, kacang-kacangan, dan 

sebagainya. Konsumsi sumber protein hewani dalam jumlah yang 

berlebihan dapat meningkatkan resiko tekanan darah, hal ini dikarenakan 

kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya lebih tinggi daripada sumber 

protein nabati. 

d. Konsumsi lemak 

Menurut Hull (1996) dalam Rinawang (2011) diet tinggi lemak 

berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak 
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jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan 

peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh polivalen secukupnya yang 

berasal dari minyak sayuran, biji-bijian, dan makanan lain yang bersumber 

dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. 

Komponen lemak polivalen tidak jenuh, yang disebut asam lemak 

esensial, merupakan rintangan untuk zat-zat yang mirip hormon didalam 

darah yang disebut prostaglandin. Beberapa jenis prostaglandin membantu 

mengatur tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah dan 

meningkatkan diameter dari arteri dan mengurangi jumlah darah yang 

harus dipompa oleh jantung. Tekanan darah berkurang bila asupan asam 

lemak esensisal dalam diet ditingkatkan. Lemak merupakan 42% dari 

kalori total yang dikonsumsi dalam diet rata-rata orang Amerika. Tekanan 

darah menurun bila lemak dikurangi sampai 25% dari total kalori. 

Bila mengkonsumsi makanan berlemak, maka didalam usus 

makanan tersebut akan diubah menjadi kolesterol. Kolesterol yang tinggi 

dapat menyebabkan terjadinya ateroklerosis yaitu suatu kondisi dimana 

kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah arteri. Pembentukan 

ateroklerosis diawali dengan rusaknya pembuluh darah. Setelah pembuluh 

darah rusak, maka kolesterol yang dibawa LDL terperangkap pada dinding 

pembuluh darah tersebut dalam waktu bertahun-tahun Maka terjadilah 

pembentukan plak sehingga pembuluh darah makin sempit dan 

elastisitasnya berkurang (Cahyono, 2008).  
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Dalam Rinawang (2011) Almatsier mengatakan, kandungan lemak 

yang dapat mengganggu kesehatan jika jumlahnya berlebih lainnya adalah: 

kolesterol, trigliserida, low density lipoprotein (LDL). Secara umum, asam 

lemak jenuh cenderung meningkatkan kolesterol darah, 25-60% lemak 

yang berasal dari hewani dan produknya merupakan asam lemak jenuh. 

Setiap peningkatan 1% energi dari asam lemak jenuh, diperkirakan akan 

meningkatkan 2.7 mg/dL kolesterol darah, akan tetapi hal ini tidak terjadi 

pada semua orang. Lemak jenuh terutama berasal dari minyak kelapa, 

santan dan semua minyak lain seperti minyak jagung, minyak kedelai yang 

mendapat pemanasan tinggi atau dipanaskan berulang-ulang. Kelebihan 

lemak jenuh akan menyebabkan peningkatan kadar LDL kolesterol. 

Sedangkan lemak tidak jenuh, meskipun mengkonsumsinya kadar 

kolesterol tidak meningkat dan tetap stabil. 

Berikut ini merupakan contoh bahan-bahan makanan yang 

mengandung lemak sedang sampai lemak yang cukup tinggi antara lain 

meliputi: ayam dengan kulit, bebek, corned beef, daging babi, kuning telur 

ayam, sosis, bakso, daging kambing, daging sapi, hati ayam, hati sapi, 

otak, telur ayam, telur bebek, usus sapi, susu kerbau, susu kental manis, 

sarden dalam kaleng, kelapa, lemak babi/sapi, mentega, minyak kelapa, 

santan dan lain-lain (Almatsier, 2006). 

Penelitian Hasirungan (2001) dalam Rinawang (2011) didapatkan 

hubungan yang tidak bermakna antara konsumsi lemak dengan hipertensi. 

Namun, hasil penelitian Sugihartono (2007) diketahui sering 
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mengkonsumsi lemak jenuh mempunyai risiko untuk terserang hipertensi 

sebasar 7,72 kali dibandingkan orang yang tidak biasa mengkonsumsi 

lemak jenuh. 

e. Konsumsi Natrium 

Sumber utama natrium dalam pangan adalah garam dapur (garam 

meja) yang secara kimia berupa NaCl. Garam diperoleh dari hasil 

evaporasi air laut atau hasil galian deposit batu karang (rock salt deposits). 

Garam selain digunakan untuk menambah cita rasa makanan, juga 

digunakan untuk mengwetkan bahan pangan, misalnya ikan asin, sayur 

asin dan lain-lain. Sumber natrium lainnya adalah penyedap masakan yaitu 

vetsin (MSG, monosodium glutamate) dan soda kue (bahan pengembang 

roti/kue) yaitu natrium bikarbonat. 

Di dalam tubuh, natrium terdapat sebagai kation (Na+) atau 

elektrolit dalam cairan ekstraseluler, intra seluler, dan inter seluler. Sedikit 

natrium ini terdapat pada permukaan tulang, di mana stengah bagian dari 

natrium ini berguna sebagai cadangan bagi tubuh bila konsumsi Na kurang 

yang dapat diserap oleh tubuhnya hanya sedikit. 

Natrium merupakan ion positif utama dalam cairan ekstra seluler 

yang menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga agar air tidak keluar 

dari darah dan masuk ke dalam sel. Tekanan osmotik ini menyeimbangkan 

tekanan yang sama yang ditimbulkan oleh kalium (K) di dalam sel, yang 

menjaga agar tetap berada di dalam sel. Bila kadar ion natrium atau kalium 

tidak seimbang lagi, air akan masuk atau keluar dari sel untuk menjaga 
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agar konsentrasi Na dan K berada pada level yang benar. Secara normal, 

tubuh dapat menjaga keseimbangan antara Na di luar sel dan K di dalam 

sel, dan juga dapat menjaga keseimbangan air. 

Konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya 

hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi). Mekanisme terjadinya dapat 

dijelaskan sebagai berikut : pada umunya natrium yang diserap oleh tubuh 

dari makanan melebihi kebutuhan tubuh, dan kelebihan ini akan dibuang 

melalui ginjal bersama urine, sehingga kadar Na dalam darah tetap 

konstan. Apabila suatu waktu konsumsi Na berlebihan dan ginjal tidak 

mampu lagi mengeluarkannya (karena kapasitasnya terbatas), maka kadar 

Na dalam darah meningkat untuk menurunkannya kembali, lebih banyak 

cairan yang ditahan oleh darah. Akibatnya volume darah yang beredar 

dalam saluran darah tubuh meningkat apabila volumenya telah mencapai 

tingkat tertentu, tekanan di dalam sistem meningkat dan orangnya 

dikatakan menderita tekanan darah tinggi (Muchtadi, 2010).   

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A’raf/7 : 31 

 û(#θ è=à2uρ (#θ ç/u�õ°$#uρ Ÿωuρ (# þθ èùÎ�ô£è@  … çµ̄ΡÎ) Ÿω �=Ïtä† t ÏùÎ�ô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪    

Terjemahannya : 

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

Adapun sikap tidak berlebih lebihan, ilmu pengetahuan modern 

telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang 
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masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha 

membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan. Disamping itu, lambung dan 

alat-alat pencernaan lainnya akan terporsir dan mengalami gangguan. 

Sesorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan alat-

alat tersebut.Diantara bentuk sikap belebih-lebihan, mengkonsumsi suatu 

zat makanan tertentu dalam jumlah yang besar melibihi zat-zat lain yang 

juga diperlukan. Seperti mengkonsumsi lemak dengan kadar yang 

mengalahkan albumen yang dibutuhkan tubuh. Disamping itu, ayat ini 

menganjurkan kita untuk makan yang bail-baik agar badan sehat sehingga 

kuat bekerja. Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi 

makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan tubuh menjadi 

terporsir dan mudah terkena tekana darah tinggi,gula dan kejang jantung.  

 Makna dari ayat tersebut adalah makan dan minum agar sesuai 

dengan kebutuhanmu dan tidak mengganggu kesehatan. janganlah 

berlebih-lebihan dalam segala hal, dengan menambah kadarnya baik dalam 

makanan dan minuman, dalam hal ini menambah kadar natrium/garam 

pada makanan secara berlebihan dapat menyebabkan hipertensi, karena 

sesungguhnya Allah tidak menyukai. Yakni tidak melimpahkan rahmat 

dan ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.  

 Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 168 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è=ä. $ £ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹ sÛ   
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Terjemahannya : 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi. 

 Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT telah membolehkan 

(manghalalkan) seluruh manusia agar memakan apa saja yang ada di muka 

bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri 

yang tidak membahayakan tubuh dan akal fikiran. 

 Allah SWT berfirman dalam surah Al-baqarah/2: 172 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø%y— u‘ (#ρã�ä3ô© $#uρ ¬! βÎ) 

 óΟçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊇∠⊄∪  

Terjemahannya : 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik 

yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-

benar kepada-Nya kamu menyembah. 

Makna ( ً  Tayyiban adalah lawan dari khabitsan atau ( َطيِّبا

jelek/menjijikan, perkara yang baik adalah perkara yang secara akal dan 

fitrah dianggap baik. secara akal (ilmu/pengetahuan) tembakau itu jelek 

oleh sebab membahayakan kesehatan, maka ini bukanlah perkara yang 

bukan tayyib namun jelek dan juga kecoa secara fitrah adalah hewan 

menjijikan meski ada sebagian orang yang tidak jijik, maka kecoa ini 
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adalah hewan yang jelek/khabits dan bukan perkara tayyib. Maka dari itu 

mengkonsumsi kecoa dn tembakau berarti mengkonsumsi barang yang 

jelek/Khabits atau bukan yang tayyib sebagaimana Allah perintahkan. 

   Di dalam ayat ini ditegaskan pula supaya seorang mukmin 

memakan makanan yang baik-baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang 

diberikan itu haruslah disyukuri. Manusia diseru mengutamakan makanan 

yang bermutu dari segi kesehatan serta halal pula dalam islam. 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah  

ا ِمْن َبْطٍن َحْسُب اْآلدَِمّيِ لَُقْيَماٌت يُِقْمَن ُصْلَبهُ َفإِْن َغَلَبْت   oَما َمَألَ آدَِميٌّ ِوَعاًء َشر

 اْآلدَِميَّ َنْفُسهُ فَثُلٌُث ِللطََّعاِم َوثُلٌُث ِللشََّراِب َوثُلٌُث ِللنَّفَِس 

Terjemahannya : 

"Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada 

perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang 

hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai 

dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan 

sepertiga untuk bernafas." 

Cahyono (2008) memaparkan bahwa Dash-eating Plan (Dietary 

Approaches to stop Hypertension Eatings Plan) atau pengaturan pola 

makan yang bertujuan untuk mengendalikan hipertensi. Diet ini pada 

intinya mengatur pola makan dengan mengurangi asupan natrium dan 

banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, serelia, biji-bijian, 

makanan rendah lemak, dan produk susu rendah lemak. DASHNATRIUM 
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yang dilakukan National Heart, Lung and Blood Institute menunjukkan 

hasil yang bermakna. Dengan membatasi asupan natrium, yaitu melalui 

pengurangan konsumsi garam hanya sebanyak 1.500 mg/hr (2/3 sendok 

teh sehari), maka terjadi penurunan tekanan darah. 

Contoh bahan-bahan makanan yang tidak dianjurkan karena 

mengandung natrium yang kadarnya cukup tinggi antara lain sebagai 

berikut: 

1. Sumber karbohidrat, yakni roti, biskuit dan kue yang dimasak dengan 

garam dapur dan atau baking powder dan soda. 

2. Sumber protein hewani, yakni otak, ginjal, lidah, sardin, daging, ikan, 

susu, dan telur yang diawetkan dengan garam dapur seperti daging 

asap, ham, bacon, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, 

ebi, udang kering, dan telur asin. Dianjurkan daging dan ikan 

maksimal 100 gram sehari; telur maksimal 1 butir sehari. 

3. Sumber protein nabati, yakni keju, kacang tanah dan semua 

kacangkacangan dan hasilnya yang dimasak dengan garam dapur atau 

ikatan natrium lain. 

4. Sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dengan menggunakan 

natrium benzoat ataupun garam dapur. Seperti yang dikemas dalam 

kaleng. 

5. Lemak, yakni margarin dan mentega biasa. 

6. Minuman bersoda (soft drink). 
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7. Bumbu, yakni garam dapur, kecap, tomato ketchup, vetsin (Almatsier, 

2006). 

f. Kebiasaan merokok 

Rokok mengandung nikotin yang dapat meningkatkan denyut 

jantung, tekanan darah sistolik dan diastolik. Peningkatan denyut jantung 

pada perokok terjadi pada menit pertama merokok dan sesudah 10 menit 

peningkatan mencapai 30%. Sedangkan tekanan sistolik meningkat 

mancapai 10%. Diketahui pula bahwa merokok dapat meningkatkan 

tekanan darah dan denyut jantung melalui mekanisme sebagai berikut: 

pertama, merangsang saraf simpatis untuk melepaskan nonepinefrin 

melalui saraf adrenergi dan meningkatkan catecolamin yang dikeluarkan 

melalui medula adrenal. Kedua, merangsang chemoreseptor di arteri 

karotis dan aorta bodies dalam meningkatkan denyut jantung dan tekanan 

darah. Ketiga, secara langsung terhadap otot jantung. (Rinawang, 2011) 

Menurut Depkes RI Pusat Promkes (2008), telah dibuktikan dalam 

penelitian bahwa dalam satu batang rokok terkandung 4000 racun kimia 

berbahaya termasuk 43 senyawa. Bahan utama rokok terdiri dari 3 zat, 

yaitu 1) Nikotin, merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat 

merusak jantung dan sirkulasi darah dengan adanya penyempitan 

pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, pengerasan pembuluh darah 

dan pengumpalan darah. 2) Tar, dapat mengakibatkan kerusakan sel 

paruparu dan menyebabkan kanker. 3) Karbon Monoksida (CO), 
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merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya 

kemampuan darah membawa oksigen. 

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2:195 

Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9 $# ¡  (# þθ ãΖÅ¡ ôm r&uρ ¡ ¨! $#�βÎ) ©= Ïtä† t ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩⊇∈∪  

Terjemahannya : 

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 

 Ayat tersebut berisi mengenai larangan menjatuhkan diri sendiri ke 

dalam kebinasaan. Rokok menimbulkan penyakit-penyakit yang 

membinasakan seperti kanker, TBC dan lain-lain. Rokok juga merupakan 

pemborosan dan penghambur-hamburan terhadap harta yang merupakan 

perbuatan setan. Belanjakanlah harta dijalan Allah SWT seperti berinfaq, 

sekecil apapun infaq yang disisikan dengan penuh ikhlas sudahlah 

mencukupi untuk meraih balasan yang besar dari Allah SWT. 

Dalam Rinawang (2011) Depkes (2008) menyatakan Asap rokok 

bukan saja memberikan dampak buruk bagi perokok, melainkan juga bagi 

orang lain yang menghisap asap rokok tersebut tanpa dirinya sendriri 

merokok (disebut perokok pasif). Para ilmuwan membuktikan bahwa zat-

zat kimia yang dikandung asap rokok dapat mempengaruhi kesehatan 

orang-orang disekitar perokok yang tidak merokok. Dampak bahaya 

merokok tidak langsung bisa dirasakan dalam jangka pendek tetapi 
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terakumulasi beberapa tahun kemudian, terasa setelah 10-20 tahun pasca 

digunakan. Dengan demikian secara nyata dampak rokok berupa kejadian 

hipertensi akan muncul kurang lebih setelah berusia lebih dari 40 tahun, 

sebab dipastikan setiap perokok yang menginjak usia 40 tahun ke atas 

telah menghisap rokok lebih dari 20 tahun. Jika merokok dimulai usia 

muda, berisiko mendapat serangan jantung menjadi dua kali lebih sering 

dibanding tidak merokok. Serangan sering terjadi sebelum usia 50 tahun. 

Setiap tahun tidak kurang dari tiga koma lima sampai lima juta 

jiwa melayang akibat merokok (sekitar 10.000 orang/hari). Di Negara Cina 

dilaporkan dari 300 juta populasi laki-laki berusia 0-29 tahun, 200 juta di 

antaranya memiliki kebiasaan merokok (Cahyono, 2008). 

Risiko yang ditumbulkan oleh kebiasaan merokok ternyata cukup 

besar, terutama dalam menimbulkan hipertensi, mengingat kebiasaan ini 

beresiko tinggi untuk menimbulkan arteriosklerosis atau pengerasan 

pembuluh darah nadi, termasuk pembuluh darah jantung (koroner). 

Bahkan merokok memberikan risiko yang jauh lebih besar daripada 

kelebuhan berat badan. Hal ini karena dua hal, yaitu (a) merokok yang 

meningkatkan kecenderungan sel-sel darah untuk menggumpal dalam 

pembuluhnya dan kecenderungan ini melekat pada lapisan dalam 

pembuluh darah, dan (b) merokok menurunkan jumlah HDL (High 

Density Lipoprotein) atau “kolesterol baik”. (Anies, 2006) 

Jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, bungkus, 

pak per hari, terbagi atas 3 kelompok yaitu : 
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1. Perokok Ringan, apabila seseorang menghisap kurang dari 10 batang 

rokok per hari. 

2. Perokok Sedang, apabila seseorang menghisap 10 – 20 batang rokok 

per hari. 

3. Perokok Berat, apabila seseorang menghisap lebih dari 20 batang 

rokok per hari (Bustan, 2007). 

Majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang 

mengundang kontroversial, yang menetapkan bahwa merokok adalah 

haram bagi anak-anak, ibu hamil dan meokok di tempat-tempat umum. 

Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk 

merokok dalam kondisi bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena 

merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri.  

g. Minum kopi 

Kafein bukan termasuk zat gizi. Tetapi karena kita terbiasa minum 

kopi yang banyak mengandug kafein, ada baiknya kita memperhatikan 

nasihat para ahli. Secangkir kopi ternyata menyebabkan naiknya tekanan 

darah dalam waktu singkat untuk kemudian kembali normal (Khomsan, 

2010) 

Konsumsi kopi yang berebihan dalam jangka yang panjang dan 

jumlah yang banyak diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit 

hipertensi atau kardiovaskuler. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

orang yang mengkonsumsi kafein (kopi) secara teratur sepanjang hari 

mempunyai tekanan darah rata-rata lebih tinggi di bandingkan di dalam 2-
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3 gelas kopi (200-250 mg) terbukti meningkatkan tekanan sistolik sebesar 

3-14 mmHg dan tekanan diastolik sebesar 4-13 mmHg pada orang yang 

tidak mempunyai hipertensi. Mengkonsumsi kafein secra teratur sepanjang 

hari mempunyai tekanan darah rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan 

kalau mereka tidak mengkonsumsi sama sekali. Kebiasaan minum kopi 

dapat meningkatkan kadar kolesterol darah dan meningkatkan risiko 

terkena penyakit jantung. 

Kebiasaan minum kopi diklasifikasikan menjadi : 

1. Minum kopi ringan bila konsumsi kopi kurang dari 200 mg perhari (1-

2 gelas sehari) atau kurang dari 4 sdm perhari 

2. Minum kopi sedang bila konsumsi kopi 200-400 mg perhari (3-4 gelas 

sehari) atau konsumsi 4-8 sdm perhari. 

3. Minum kopi berat bila konsumsi lebih dari 400 mg perhari (>5 sdm 

sehari) atau konsumsi lebih dari 8 sdm perhari.   

 

C. Tinjauan Umum Lanjut Usia (Lansia) 

Proses menua merupakan proses normal yang dimulai sejak perubahan 

dan berakhir pada kematian. Sepanjang hidup tubuh berada dalam keadaan 

dinamis, ada pembangunan dan ada perusakan. Pada saat pertumbuhan, proses 

pembangunan lebih banyak daripada proses perusakan. Setelah tubuh 

mencapai tingkat kedewasaan (Almatseir, 2011) 

Menjadi tua (menua) merupakan suatu proses menghilangnya 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri secara perlahan-lahan dan 
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mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan 

terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Fatmah, 2010) 

Secara statistik dan kependudukan di Indonesia saat ini usia 19-49 

tahun tergolong dalam usia dewasa, usia 50-64 tahun tergolong dalam usia 

setengah tua, sedangkan usia 65 keatas tergolong dalam usia tua/lanjut 

(Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2004). Namun kecepatan dalam 

proses menua antar orang berbeda-beda. Seseorang pada usia 50 tahun 

mungkin sudah kelihatan tua, sedangkan yang lain pada usia 65 tahun masih 

kelihatan muda. Oleh karena itu dikenal istilah umur kronologis, yaitu umur 

menurut tahun, dan umur biologis, yaitu umur menurut tingkat proses menua. 

Umur biologis yang berjalan terlalu cepat banyak dipengaruhi oleh kebiasaan 

makan yang kurang seimbang, kurang baiknya pemeliharaan kesehatan, serta 

aktivitas mental dan fisik. 

Istilah menjadi tua sering dikaitkan dengan ketidak mampuan 

seseorang untuk berfungsi secara efisien, proses berfikir yang menurun, dan 

kepikunan yang sudah berada di ambang pintu. Proses menua (aging) adalah 

proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan tubuh untuk 

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan 

terhadap benda-benda asing, termasuk mikroorganisme, dan menurunnya 

kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita (Almatsier, 2012).  
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Allah SWT berfirman dalam Surah Al-mu’min/40 : 67 

uθ èδ  “Ï%©!$#  Νà6 s)n=s{   ÏiΒ  5>#t� è?  §ΝèO  ÏΒ  7π x&õÜœΡ  §ΝèO  ôÏΒ  7π s)n=tæ  §ΝèO  öΝä3ã_ Ì� øƒä†  Wξ ø&ÏÛ  §ΝèO 

(# þθ äó è=ö7tF Ï9  öΝà2£‰ä© r&  ¢ΟèO  (#θ çΡθ ä3tF Ï9  % Y{θ ãŠä©  4  Νä3ΖÏΒ uρ   ¨Β  4’̄û uθ tGãƒ   ÏΒ  ã≅ ö6 s%  (  (# þθ äó è=ö7 tF Ï9 uρ  Wξ y_ r& 

‘wΚ |¡ •Β  öΝà6 ¯=yès9 uρ šχθè=É)÷ès? ∩∉∠∪  

Terjemahannya : 

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani, sesudah 

itu dari segumpal darah, Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, 

Kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), 

Kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang 

diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada 

ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya). 

Dalam surah tersebut, menggambarkan proses kejadian manusia yang 

sangat mulia dan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia akan 

mengalami tiga tahap kehidupan , yaitu : masa kanak-kanak, masa dewasa dan 

masa tua. Di antara manusia ada yang meninggal pada masa kanak-kanak, ada 

yang meninggal pada masa dewasa, dan adapula yang meninggal setelah berusia 

lanjut.   

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl/16 :70 

Éª!$#uρ ö/ ä3s)n=s{ ¢Ο èO öΝä39 ©ùuθ tGtƒ 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β –Š t� ãƒ  #’ n<Î) ÉΑsŒ ö‘r&  Ì� ßϑãè ø9 $#  ö’ s5Ï9 Ÿω z 
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Terjemahannya : 

“Allah menciptakan kamu, Kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu 

ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia 

tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan dan 

mematikan, dan diantara kamu ada yang disampaikan-Nya pada batas usia 

lanjut dari usiamu, hingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulu pernah 

diketahuinya (pikun). Ayat tersebut berkaitan dengan proses menua, dimana 

dengan bertambahnya usia, proses berfikir seseorang akan menurun. 

Dengan demikian usia secara berangsur akan kehilangan daya tahan 

terhadap infeksi dan akan semakin banyak mengalami gangguan metabolik 

dan structural yang dinamakan penyakit degeneratif seperti hipertensi, 

aterosklerosis, diabetes mellitus dan kanker. Orang tua sering mengakhiri 

hidupnya dengan gejala strok, infark miokard (gagal jantung), dan metastasis 

kanker (Almatsier, 2012) 

a. Batasan-Batasan Lanjut Usia 

1. Menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang 

kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah 

mencapai usia lebih dari 60 tahun.  
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2. Menurut WHO : 

a) Usia pertengahan (middle age) : kelompok usia 45-59 tahun 

b) Lanjut usia (elderly)   : kelompok usia 60-70 tahun 

c) Lanjut usia tua (old)   : kelompok usia 75-90 tahun 

3. Menurut Setyonegoro pengelompokan lanjut usia sebagai berikut : 

a) Usia dewasa muda : 18 atau 20-25 tahun 

b) Usia dewasa penuh : 25-60 atau 65 tahun 

c) Lanjut usia  : >65 tahun atau 70 tahun 

d) Young old   : 70-75 tahun 

e) Old   : 75-80 tahun 

f) Very Old  : >80 tahun 

b. Fisiologi proses menua 

Secara alami, fungsi fisiologis dalam tubuh lansia menurun seiring 

pertambahan usianya. Penurunan fungsi ini tentunya akan menurunkan 

kemampuan lansia tersebut untuk menanggapi datangnya rangsangan baik 

dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh lansia itu sendiri. (Fatmah, 2010) 

Beberapa sistem organ seperti otak dan saraf, kardiovaskuler dan 

paru-paru memegang peranan penting dalam proses menua. Pada proses 

menua pun terjadi perubahan kulit, rongga mulut, mata dan pendengaran 

(Almatsier, 2011) 

1. Perubahan komposisi tubuh 

Perubahan besar terjadi pada komposisi tubuh sebagai akibat 

proses menua. Pada proses ini terjadi penurunan massa pada lemak 
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(lean body mass) dan massa tulang, sedangkan massa lemak tubuh 

meningkat. Sebagian perubahan tersebut terjadi karena aktifitas 

beberapa jenis hormon yang mengatur metabolism menurun sesuai 

dengan umur (seperti insulin, hormone pertumbuhan, dan endrogen) 

sedangkan yang lain meningkat (seperti prolaktin). Penurunan aktifitas 

beberapa jenis hormon ini menyebabkan penurunan massa tanpa lemak 

sedangkan peningkatan aktifitas hormon lainnya meningkat massa 

lemak. Hal ini bukan disebabkan karena proses menua saja. Sebagian 

besar disebabkan oleh menurunnya aktifitas fisik dengan 

bertambahnya umur yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya 

angka metabolisme basal (AMB). Dengan menurunnya AMB, 

kebutuhan energy orang tua lebih rendah dari pada usia dewasa, 

sehingga konsumsi makanan hendaknya dikurangi. Namun kebutuhan 

zat gizi mikro (mineral dan vitamin) tidak menurun pada lansia 

(Almatsier, 2011)   

2. Perubahan kulit pada lansia 

Menurut Gilchrest 1991, seperti yang telah dikutip pada buku 

geriatri, gambaran morfologik kulit menua dibagi menjadi empat jenis, 

yaitu kulit kering, permukaan kulit kasar dan bersisik, kulit kendur, 

dan gangguan pigmentasi pada kulit (Fatmah, 2010) 

Meningkatnya kehilangan air dari permukaan kulit (epidermis) 

terjadi karena berkurangnya kemampuan kulit utuk menahan air 

sehingga kulit mongering. Disamping itu, terjadi penurunan aktifitas 
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kelenjar lemak. Di dalam kulit (dermis), aktifitas sel-sel yang 

memproduksu jaringan kolagen elastis berupa fibroblast berkurng 

seiring dengan berlanjutnya usia. Jaringan yang elastis ini mengerut 

dan melepas dari epidermis. Inilah yang menyebabkan mengerutnya 

kulit pada usia lanjut. Kapiler kulit bertambah lemah yang 

menyebabkan mudahnya terjadi perdarahan dibawah kulit oleh 

sentuhan. Fungsi imun pada sel-sel kulit berkurang, hal ini untuk 

sebagian menjelaskan mudahnya terjadi infeksi jamur dan tumor ganas 

pada lansia. Perubahan pada rambut yang terjadi pada lansia adalah 

rambut memutih dan mudah rontok. Rontoknya rambut pada kaki 

dapat menimbulkan kebotakan di tempat-tempat tertentu pada bagian 

kepala atau seluruh kepala. Proses menua pada kulit dapat terjadi pada 

usia lebih dini karena paparan sinar matahari secara kronis dan 

pengaruh keturunan (Almatsier, 2011) 

3. Kehilangan gigi 

Kehilangan gigi merupakan bagian dari proses menua. Gigi 

mungkin diganti dengan gigi palsu, atau tidak diganti,. Gigi palsu yang 

dipasang sering tidak cocok. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak 

nyaman sewaktu mengunya (Almatsier, 2011). 

Bagian dalam rongga mulut yang lazim terpangaruh adalah gigi, 

gusi dan ludah mudah tanggalnya gigi bukan hanya disebabkan oleh 

ketuaan tetapi juga dikondisikan oleh pemeliharaan yang tidak baik, 

ketidak bersihan mulut menyebabkan gigi dan gusi kerap terinfeksi 
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selain itu sekresi air ludah berkurang sampai kira-kira 75% sehingga 

mengakibatkan rongga mulut dan berkemungkinan menurunkan cita 

rasa (Almatsier, 2011). 

4. Perubahan pada system otak dan saraf 

Perubahan struktur dan biokimia pada proses menua menyebabkan 

perubahan pada fungsi otak. Dengan bertambahnya usia, sel-sel otak 

akan berkurang. Berkurangnya aliran darah ke otak sebagai akibat 

perubahan pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis 

(penyempitan pembuluh darah) juga menyebabkan menurunnya fungsi 

otak. Perubahan biokimia pada otak kadang-kadang menyebabkan 

menurunnya pembentukan pengantar saraf (neurotransmitten) seperti 

dopamin, serotonin, dan asetilkolin yang dibutuhkan untuk mengirim 

rangsangan saraf. Penyakit lansia yang disebut penyakit Parkinson 

berkaitan dengan menurunnya produksi pengantar saraf dopamine. 

Penyakit ini disertai dengan melambatnya kemampuan bergerak 

(bradykinesia), tremor dan kehilangan ekspresi pada muka (Almatsier, 

2011) 

5. Sistem Kardiovaskular 

Seiring pertambahan usia akan terjadi penurunan elastisitas dari 

dinding aorta. Hal ini juga disertai dengan berkembangya kaliber aorta. 

Organ jantung pada lansia tidak mengalami penurunan ukuran seperti 

organ-organ tubuh lainnya, bahkan jantung pada lansia umunya 

membesar. Perubahan secara fisiologis ini dapat terjadi pada katup-
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katup jantung di mana inti sel pada sel-sel katup jantung ini berkurang 

dari jaringan fibrosa stroma jantung, penumpukan lipid, degenerasi 

kolagen, dan juga klasifikasi fibrosa jaringan katup tersebut. Ukuran 

katup pun bertambah dengan penambahan usia (Fatmah, 2010) 

Irama inheren pada jantung menurun dengan bertambahnya usia. 

Hal ini disebabkan oleh menurunnya denyut jantung. Denyut jantung 

pada lansia tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan orang dewasa, 

walaupun pada lansia yang sering melakukan aktifitas fisik. Aritmia 

berupa ekstrasistol pada lansia, ditemukan lebih dari 10% pada lansia 

yang memeriksakan EKG-nya  secara rutin. Hal yang tidak berubah 

pada lansia adalah fungsi sistolik pda jantung. Penyakit kardiovaskular 

merupakan penyakit utama yang memakan korban di Negara-negara 

maju. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem 

kardiovaskular antara lain hipertensi, penyakit jantung coroner, jantung 

pulmonik, kardiomiopati, dan sebagainya (Fatmah, 2010)  

6.  Sistem Ginjal 

Sistem ginjal berubah pada usia lanjut yang disebabkan oleh 

kehilangan sel-sel dan penurunan darah ke ginjal sebesar 30%. Karena 

kecepatan menyaring sel-sel ginjal menurun, pengeluaran sisa 

metabolisme obat dan produk makanan akan berlangsung lebih lama. 

Dengan demikian mudah terjadi penumpukan garam dan gula dalam 

darah pada usia lanjut. Komposisi protein berlebihan yang 

menyebabkan produk sisa ureum yang tinggi, serta konsumen 
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suplemen vitamin larut air dosis tinggi hendaknya dihindarkan. 

Kemampuan ginjal pada usia lanjut untuk memekatkan utin menurun. 

Itulah sebabnya lansia hendaknya banyak minum (Almatsier, 2011). 

7. Sistem endokrin 

Proses menua banyak menyebabkan perubahan fisiologi pada 

sistem endokrin, namun hal ini tidak terjadi secara merata. Perubahan 

ini banyak terjadi sebagai akibat suatu penyakit. Hormon-hormon 

reproduksi menurun pada lansia. Produksi estrogen menurun pada 

perempuan setelah umur 40 tahun, penurunan ini semakin tajam 

sesudah menopause. Nilai estrogen yang rendah dihubungkan dengan 

rapuhnya tulang, kelemahan fisik, dan penurunan kemampuan. 

Penurunan testrogen pada laki-laki (Almatsier, 2011) 

8. Keseimbangan cairan 

Keseimbangan cairan perlu diperhatikan pada lansia, dehidrasi 

menyebabkan peningkatan kadar natrium dan kalium darah. Hal ini 

merupakan alasan tambahan agar orang lansia banyak minum dan 

mengurangi konsumsi garam (Almatsier, 2011). 

9. Fungsi saluran cerna 

Kekuatan dan elastisitas saluran cerna menurun pada proses menua, 

hal ini memperlambat gerakan usus, sehingga resiko terhadap 

konstipasi meningkat (empat hingga delapan kali lebih sering terjadi 

pada lanjut usia daripada usia muda). Lansia sering mengalami 
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kontraksi pada otot laring yang menyebabkan kesukaran menelan 

(Almatsier, 2011). 

10. Perubahan pada rongga mulut 

Penurunan fungsi fisiologis pada rongga mulut akan 

mempengaruhi proses mekanisme makanan. Pada lansia, mulai banyak 

gigi yang tanggal serta terjadi kerusakan gusi karena proses degenerasi. 

Kedua hal ini sangat mempengaruhi proses mengunyah makanan. 

Lansia akan kesulitan utuk mengkonsumsi makanan berkonsistensi 

keras. Kelenjar saliva juga mulai sukar disekresi yang mempengaruhi 

proses perubahan karbohidrat kompleks menjadi disakarida karena 

enzim ptyalin menurun. Fungsi lidah sebagai pelican pun berkurang 

sehingga proses menelan menjadi lebih sulit. Fungsi pengecapan juga 

mengalami penurunan karena papilla pada ujung lidah berkurang, 

terutama untuk rasa asin, sehingga lansia cenderung memakan 

makanan asin. Sebaliknya, asupan gizi juga berpengaruh pada 

penurunan fungsi fisiologis di rongga mulut. Kekurangan protein 

sering dikaitkan dengan degenerasi jaringan ikat gingiva, membrane 

periodontal, dan mukosa pendukung basis gigi tiruan. (Fatmah, 2010)   

11. Perubahan pada mata 

Pada lansia telah terjadi penurunan kemampuan penglihatan atau 

degenerasi jaringan di dalam bola mata. Perubahan kemampuan ini 

berhubungan dengan perubahan struktur jaringan dalam bola mata 

yang meliputi perubahan pada lensa mata, iris, pupil, badan kaca, dan 
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juga retina. Penurunan kemampuan pada organ mata lansia dapat 

menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit pada orgam nata 

mereka, seperti katarak, glaukoma, age-related macular degeneration, 

degenerasi retina senilis, dan degenerasi retina perifer. (Fatmah, 2010). 

12. Pendengaran 

Gangguan pendengaran pada lansia meliputi kehilangan 

pendengaran yang disebabkan oleh gangguan fungsi telinga bagian 

dalam dan atau hubungan antar saraf pendengaran yang ada di dekat 

atau di dalam otak. Gangguan pendengaran pada lansia dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti keturunan, terkena bising, 

penyakit telinga kronis, dan ateroskklerosis. Namun usia tidak 

menentukan kecepatan penurunan pendengaran (Almatsier, 2011). 

13. Perubahan psikologis 

Orang tua sering mengalami depresi atau rasa tertekan karena 

merasa kesepian, kurang berharga, atau karena kurangnya penghasilan 

yang sering disertai dengan hilangnya nafsu makan dan motifasi untuk 

menyiapkan makanan. Depresi seperti ini lebih banyak terjadi pada 

orang lanjut usia yang hidup sendiri atau tinggal di institusi di panti 

jompo (Almatsier, 2011) 

c. Kebutuhan gizi pada lanjut usia 

Angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan adalah banyaknya 

tiap-tiap zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan sehari-hari 

untuk mencegah defisiensi zat gizi. AKG dipengaruhi oleh usia, jenis 
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kelamin, berat badan, aktifitas fisik, dan keadaan fisiologis seperti hamil 

dan menyusui. Angka kebutuhan gizi adalah banyaknya zat gizi minimal 

yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi adekuat. 

(Fatmah, 2010). 

Pada prinsipnya zat gizi dibutuhkan oleh lansia sama seperti usia 

muda yaitu karbohidrat,   protein,  lemak,  vitamin,  mineral,  air  dan  

serat  dalam  jumlah seimbang  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  

masing-masing  lansia.  Konsumsi makanan yang cukup dan seimbang 

bermanfaat bagi lansia untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan 

penyakit degeneratif  serta  kemungkinan kurang gizi.  

Bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik 

dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan yang dialaminya selai itu dapat menjaga 

kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang 

usia. Kebutuhan kalori pada lansia berkurang karena berkurangnya kalori 

dasar dari kebutuhan fisik. Kalori dasar adalah kalori yang dibutuhkan 

untuk melakukan kegiatan tubuh dalam keadaan istirahat, misalnya : untuk 

jantung, usus, pernafasan dan ginjal (Properawati, 2011) 

Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh lansia untuk mendapatkan 

kehidupan yang adekuat. Namun tidak biasa dihindarkan proses penuaan 

yang terjadi di mana terjadi penurunan fungsi. Lansia memerlukan 

tambahan protein yaitu 1,-1,25 g/kg perhari. Kebutuhan zat besi pada 

lansia sangat rendah atau bahkan mengalami penurunan sehubungan 
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dengan proses penuaan. Rekomendasi diet yang dianjurkan untuk zat besi 

ada wanita turun 15 mg pada usia 23-50 tahun sampai 10 mg pada umur 51 

tahun atau lebih. Selain itu lansia juga memiliki resiko terkena defisiensi 

kalsium karena penurunan asupan dan absorsinya. Untuk kebutuhan 

megnesium lansia mengalami penurunan absorbsi dan meningkatkan 

eksresi lewat perkemihan. (Properawati, 2011). 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2003) Angka Kecukupan 

Gizi (AKG) setiap   individu   akan   berbeda   sesuai   dengan   kondisi   

masing-masing   pada umumnya dihitung berdasarkan kebutuhan kalori 

atau energi, sebagai berikut : 

a. Energi 

Menurut Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1998, secara umum 

kecukupan gizi yang dianjurkan untuk lansia (>60 tahun) pada laki-laki 

adalah 2200 kalori dan pada wanita adalah 1850 kalori. Kebutuhan 

energi pada lansia menurun sehubungan dengan penurunan metabolism 

basal (sel-sel banyak inaktif) dan kegiatan fisik cenderung menurun. 

Kebutuhan kalori akan menurun sekitar 5% pada usia 40-49 tahun 

dan 10% pada usia 50-69 tahun. 

b. Protein 

Kecukupan protein  sehari  yang  dianjurkan  pada  lansia  adalah  

sekitar  0,8 gram/kg  BB  atau  15-25  %  dari  kebutuhan  energi.  

Untuk  lansia  dianjurkan memenuhi kebutuhan  protein  terutama 

dari protein nabati dan protein hewani dengan perbandingan 2:1. 
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Jumlah protein yang diperlukan untuk laki-laki lansia adalah 55 

gram/hari dan wanita 48 gram/hari yang terdiri 15% protein ikan, 

10% protein hewani lain dan 75% protein nabati. 

c. Lemak 

Karena total kebutuhan energi telan menurun saat seseorang berada 

di atas usia 40 tahun, maka dianjurkan untuk mengurangi konsumsi 

makanan berlemak terutama lemak hewani yang kaya akan asam lemak 

jenuh dan kolesterol. Lemak nabati umumnya tidak berbahaya karena 

banyak mengandung asam lemak tak jenuh, asam lemak tak jenuh 

tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda, masing-masing dapat 

berkontribusi sebesar 10%.  

d. Karbohidrat 

Untuk lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohirat 

kompleks karena mengandung  vitamin,  mineral,  dan  serat  daripada  

mengkonsumsi  karbohidrat murni seperti gula.  Dianjurkan pada 

lansia mengkonsumsi 60-65% karbohidrat sebagai kebutuhan energi 

e. Vitamin 

Untuk  lansia  dianjurkan  untuk  meningkatkan  konsumsi  

makanan  kaya vitamin A, D, dan E untuk mencegah penyakit 

degeneratif (sebagai antioksidan). Selain itu konsumsi makanan yang 

banyak mengandung vitamin B12 , asam folat, vitamin  B1   dan 

vitamin  C  juga  dianjurkan  untuk  mencegah  resiko  penyakit 

jantung. 
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f. Mineral 

Secara umum terdapat 3 fungsi mineral dalam tubuh yaitu: (1) 

sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi metabolik. (2) bagian dari 

senyawa yang mengandung zat organik seperti enzim, hormon dan 

unsur tertentu dalam darah, dan (3) sebagai ion yang memungkinkan 

peregrakan zat membran sel darah dan pergerakan otot. Walaupun 

mineral mempunyai fungsi sangat penting, tetapi secara keseluruhan 

beratnya hanya sekitar 4% berat badan. 

Pada dasarnya kebutuhan gizi orang lanjut usia hampir sama 

dengan kebutuhan gizi orang dewasa, tetapi sedikit berbeda dalam hal 

kuantitas atau jumlahnya. Dianjurkan bagi lansia mengikuti pola 

makan tertentu untuk menjaga kesehatannya yaitu 50% karbohidrat, 

20% protein, 20-30% lemak. Dianjurkan pula makan sesuai dengan 

pedoman emapat sehat lima sempurna sebagaimna yang telah kita 

kenal selama ini, yaitu nasi atau sumber karbohidrat lainnya, laik-pauk, 

sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan dengan minum susu. 

Unsur gizi yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah vitamin 

dan mineral. Konsumsinya yang memadai mempunyai dampak anti 

penuaan. Bila konsumsi secara teratur, maka selain memprebaiki dan 

mempertahankan fungsi enzim, mineral juga mempunyai efek 

antioksidan, melawan kerusakan akibat radikal bebas dari dalam tubuh, 

serta mengurangi pengaruh penuaan karena radikal bebas pada sel. 
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Beberapa jenis mineral yang menunjang kebugaran di usia lanjut 

dan mempunyai efek anti-penuaan adalah kalsium (Ca), zat besi (Fe), 

Zinc (Zn), selenium (Se), magnesium (Mg), Kromium (Cr), dan kalium 

(K).    

g. Air dan Serat. 

Air  sangat  penting  untuk  proses  metabolisme  dan  

mengeluarkan  sisa pembakaran  tubuh. Selain itu serat juga 

dianjurkan untuk lansia agar buang air besar menjadi lancar. 

Tabel 2.2 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) Untuk Lansia (WNPG, 2004) 

 

Zat Gizi 
Pria 

(berat badan = 62 kg) 

Wanita 

(berat badan = 54 kg) 

Energi (kkal) 2050 1600 
Protein (g) 60 45 

Vitamin A (RE) 600 500 
Vitamin D (g) 15 15 

Vitamin E (mg) 15 15 
Vitamin K (mg) 65 55 

Tiamin (mg) 1,0 0,8 
Riboflavin (mg) 1,3 1,1 

Niasin (mg) 1,6 1,4 
Vitamin B12 (mg) 2,4 2,4 

Asam folat (g) 400 400 
Piridoksin (mg) 1,7 1,5 
Vitamin C (mg) 90 75 
Kalsium (mg) 800 800 
Fosfor (mg) 600 600 
Besi (mg) 13 12 
Zinc (mg) 13,4 9,8 
Iodium (g) 150 150 

Selenium (g) 30 30 
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D. Hipertensi Pada Lansia 

Pranaka (2006) dalam kristian (2006), menyatakan prevalensi pada 

populasi lanjut usia sangat tinggi merupakan faktor risiko kardiovaskuler yang 

utama. Hipertensi merupakan masalah kronik yang paling dapat dikendalikan, 

tetapi karena sering tidak ada keluhan, sepertiga dari penderita tidak 

menyadari bahwa mereka terkena hipertensi. 

Usia lanjut membawa konsekuensi meningkatnya berbagai penyakit 

kardiovaskular, infeksi dan gagal jantung. TDS (tekanan darah siastolik) 

meningkat sesuai dengan peningkatan usia, akan tetapi TDD (tekanan darah 

diastolik) meningkat seiring dengan TDS sampai sekitar usia 55 tahun, yang 

kemudian menurun oleh karena kekakuan arteri akibat ateroklerosis. Di 

Negara maju saat ini tekanan darah yang terkontrol (TDS <140, TDD <90 

mmHg) hanya terdapat 20% pasien hipertensi. Keberhasilan pengobatan yang 

rendah pada usia lanjut diakibatkan juga oleh karena banyak dokter tidak 

mengobati hipertensi usia lanjut sampai optimal (kurang dari 140/90). Pada 

usia lanjut, prevalensi gagal jantung dan stroke tinggi, yang keduanya 

merupakan akibat dari hipertensi. Oleh karena itu pengobatan hipertensi 

penting sekali dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular 

(Rinawang, 2011). 

Telah diperhitungkan bahwa seorang pria berusia 55 tahun dengan 

tekanan darah sistolik 160 mmHg, mempunyai risiko masalah vascular dalam 

10 tahun mendatang sekitar 14%. Baik pria maupun wanita hidup lebih lama 

dan 50% dari mereka yang berusia di atas 60 tahun akan menderita hipertensi 
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sistolik terisolasi (TDS 160 mmHg dan diatolik 90 mmHg). Dengan 

menurunkan tekanan darah telah terbukti mengurangi insiden gagal jantung, 

mengurangi demensia, dan dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif 

(Gray, 2005). 

a. Hipertensi sistolik terisolasi 

Hipertensi sistolik terisolasi ditandai dengan peningkatan  progresif 

dari tekanan sistolik, disertai penurunan tekanan diastolik. Hipertensi 

sistolik merupakan tipe hipertensi yang paling sering dijumpai pada 

usia lanjut. 

Dokter spesialis penyakit dalam khusus penyakit geriatri, Kris 

Pranaka (2006) juga  menyatakan bahwa hipertensi sistolik sebagai jenis 

hipertensi yang paling sering pada usia  lanjut, jelas menunjukkan 

menjadi penyebab yang penting dari morbiditas  dan  mortalitas  

penyakit-penyakit  arteri  koronatia,  gagal  jantung kongestif,  stroke, 

gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Penelitian-penelitian juga 

menunjukkan  pentingnya tekanan nadi (tekanan sistolik dikurangi 

tekanan diastolik) sebagai prediktor untuk terjadinya masalah 

kardiovaskuler. Makin besar tekanan  nadi  ini  antara  lain  dapat  

meramalkan  risiko  untuk  terjadinya  gagal jantung kongestif. 

Data  prospektif  dari  studi  Framingham  menunjukkan  

penderita  dengan hipertensi sistolik mempunyai kemungkinan 4 kali 

terjadinya stroke dibandingkan dengan tekanan darah  normal. Hipertensi 

sistolik juga sering menyebabkan lesi pada substansia alba pada daerah 
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sub  kortikal yang dapat menurunkan fungsi kognitif, risiko demensia 

tipe vaskuler meningkat  lebih  banyak pada hipertensi sistolik. 

b. Penatalaksanaan hipertensi pada lansia 

Penatalaksanaan hipertensi hendaknya dimulai dengan 

memperbaiki gaya hidup, yaitu dengan mengatur diet (makanan rendah 

garam dan mempertahankan berat badan dalam batas-batas normal), 

latihan jasmani yang teratur sepanjang tidak bertentangan dengan 

keadaan atau penyakit yang dialami penderita, menghentikan kebiasaan 

merokok dan alkohol. Jika hal-hal tersebut berhasil didalam mengontrol 

tekanan darah maka mungkin tidak memerlukan obat-obat anti hipertensi 

ataupun hanya membutuhkan obat-obatan dengan dosis minimal, 

sedangkan jika memperbaiki gaya hidup yang dilakukan dalam waktu 

tidak terlalu lama tidak berhasil maka obat anti hipertensi yang sesuai 

perlu diberikan. Selain daripada itu, pada mereka yang telah didapati 

komplikasi-komplikasi maka pemberian obat anti hipertensi perlu segera 

dimulai.
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 BAB III  

KERANGKA KONSEP 

 

A. Dasar Pemikiran Variabel 

Kerangka konsep merupakan penyederhanaan dari kerangka teori. Dalam 

pelaksanaan penelitian berdasarkan kerangka teori yang ada, peneliti memilih 

beberapa faktor risiko yang fisibel (dapat diukur) untuk diteliti sebagai variabel 

penelitian.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hipertensi lansia, 

sedangkan variabel independennya adalah jenis kelamin, asupan karbohidrat, 

protein, lemak, natrium, kebiasaan merokok, dan kebiasaan minum kopi. 

a. Jenis kelamin 

Jenis kelamin adalah Faktor gender berpengaruh pada terjadinya 

hipertensi, dimana wanita setelah memasuki menepouse, prevalensi hipertensi 

pada wanita meningkat. 

b. Asupan Karbohidrat 

Sumber karbohidrat seperti roti, biskuit, dan kue mengandung natrium 

yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi. 

c. Asupan Protein 

Ada beberapa sumber protein hewani dan sumber protein nabati yang 

diawetkan atau dimasak dengan garam dapur atau ikatan natrium lainnya, 

yang dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi. 

  



49 

 

 

d. Asupan lemak 

Sering mengkonsumsi lemak jenuh mempunyai risiko untuk terserang 

hipertensi sebasar 7,72 kali dibandingkan orang yang tidak biasa 

mengkonsumsi lemak jenuh. 

e. Asupan natrium (Na) 

Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di 

dalam cairan ekstraseluler  

meningkat. Untuk menormalkannya cairan intraseluler ditarik ke luar, 

sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume 

cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah, 

sehingga berdampak kepada timbulnya hipertensi. 

f. Kebiasaan merokok 

Zat-zat kimia  beracun,  seperti  nikotin  dan  karbonmonoksida  yang  

diisap melalui rokok, yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak 

lapisan endotel pembuluh  darah  arteri  dan  mengakibatkan  proses  

arterosklerosis,  dan tekanan darah tinggi 

g. Kebiasaan minum kopi 

Kopi merupakan salah-satu minuman yang banyak digemari oleh 

orang. Kopi dapat mengakibatkan pembuluh darah menyempit akibat 

diblokirnya efek hormone adenosin, hormon ini dapat membuat pembuluh 

darah tetap melebar, dan dapat merangsang kelenjar adrenal untuk melepskan 
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Asupan makanan: 

a. Karbohidrat 

b. Protein  

c. Lemak 

d. Natrium 

 

Minum Kopi 

Kebiasaan Merokok 

Aktifitas Fisik 

Jenis Kelamin 

lebih banyak kortisol dan adrenalin yang dapat membuat pembuluh darah 

menyempit dan memaksa jantung bekerja lebih keras.   

 

B. KerangkaKonsep 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan: 

  : Variabel Indevenden 

   : Variabel Dependen 

   : Variabel Yang diteliti 

    : Variabel Yang TidakDiteliti 

HIPERTENSI 

LANSIA 
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C. Definisi Operasional 

a. Hipertensi 

Hipertensi pada penelitian ini adalah keadaan dimana tekanan darah 

melebihi batas normal. 

Kriteria Objektif : 

Hipertensi   : Apabila hasil pemeriksaan tekanan darah ≥ 140/90 

    mmHg 

Tidak Hipertensi : Apabila hasil pemeriksaan tekanan darah < 140/90     

mmHg 

b. Asupan Makanan 

1. Karbohidrat 

Yang dimaksud dengan karbohidrat pada penelitian ini adalah tingkat 

asupan karbohidrat yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh 

dengan menggunakan recall 24 jam. 

Kriteria Objektif 

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80% 

Cukup : Bila konsumsi karbohidrat 80-100%  

Tinggi : Bila konsumsi karbohidrat > 100%  

2. Protein 

Yang dimaksud dengan protein pada penelitian ini adalah tingkat 

asupan protein yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh 

dengan menggunakan recall 24 jam. 
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Kriteria Objektif 

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80% 

Cukup : Bila konsumsi protein 80-100% 

Tinggi : Bila konsumsi protein > 100% 

3. Lemak 

Yang dimaksud dengan lemak pada penelitian ini adalah tingkat 

asupan lemak yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh 

dengan menggunakan recall 24 jam. 

Kriteria Objektif : 

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80% 

Cukup : bila asupan lemak 80-100%  

Tinggi : bila asupan lemak > 100% 

4. Natrium 

Yang dimaksud dengan Natrium pada penelitian ini adalah tingkat 

asupan garam/natrium yang dikonsumsi responden perharinya yang 

diperoleh dengan menggunakan recall 24 jam. 

Kriteria Objektif : 

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80% 

Cukup : apabila responden mengkonsumsi garam/nutrium 80-100% 

Tinggi : apabila responden mengkonsumsi garam/nutrium > 100% 
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c. Kebiasaan Merokok 

Yang dimaksud dengan kebiasaan merokok pada penelitian ini adalah 

Kebiasaan merokok yang diperoleh dari kuesioner terpimpin. 

Kriteria objektif. 

Perokok ringan : Jika responden merokok < 10 batang/hari 

Perokok sedang : Jika responden merokok 10-20 batang/hari 

Perokok berat : Jika responden merokok > 20 batang/hari                                                               

d. Kebiasaan minum kopi 

Kebiasaan responden minum kopi yang di dapat dari kuesioner 

terpimpin. 

 Kriteria Objektif . 

Ringan  : Jika responden minum kopi 1-2 gelas/hari    

Sedang  : Jika responden minum kopi 3-4 gelas/hri 

Berat  : Jika responden minum kopi ≥ 5 gelas/hari 

 

D. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 

b. Terdapat hubungan antara karbohidrat dengan kejadian hipertensi pada lansia 

di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 

c. Terdapat hubungan antara konsumsi protein dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di Panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 
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d. Terdapat hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 

e. Terdapat hubungan antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di Panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 

f. Terdapat hubungan antara merokok dengan kejadian hipertensi pada lansia di 

panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. 

g. Terdapat  hubungan antara kebiasaan minum kopi pada lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional study, yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

variable dependen (Hipertensi lansia) dan variable independen (jenis kelamin, 

asupan karbohidrat, protein, lemak, natrium, kebiasaan merokok dan 

kebiasaan minum kopi).  

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji 

Kab. Gowa pada bulan Juni 2013. 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia 

dengan di Panti Tresna Wredha Gau Mabaji Gowa sebanyak 100 lansia. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 

2005). 
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Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

Purposive Sampling, yang penarikan sampelnya dilakukan dengan 

memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.  

Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut : 

1. Berusia di atas 60 tahun 

2. Bersedia di jadikan responden 

3. Mampu berbahasa Indonesia 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

Dari kriteria di atas, maka jumlah sampel yang diteliti sebanyak 40 lansia. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrummen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data (Soekidjo Notoatmodjo, 2005). Instrument penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu sebagi berikut : 

a. Alat pengukur tekanan darah (Sphymomanometer) dan stetoskop. 

b. Kuesioner, yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai jenis kelamin, 

kebiasaan merokok, dan kebiasaan minum kopi. 

c. Formulir Recall, yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi 

natrium, kalium, dan lemak.    

 

E. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri dari : 
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1. Data tekanan darah/Hipertensi, diperoleh dengan menggunakan alat 

spyghmomanometer air raksa dan stetoskop sesuap prosedur 

pengukuran tekanan darah yang benar. 

2. Data konsumsi natrium, kalium, lemak dan magnesium diperoleh 

dengan menggunakan Formulir Racall. 

3. Data jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kebiasaan minum kopi 

diperoleh dari wawancara terstruktur dengan bantuan kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari Panti Sosial Tresna werdha. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan bantuan 

SPSS 16,0 (Statistical Product and Service Solution) melalui tahapan editing, 

coding, entry data dan cleaning. Jenis analisis yang dilakukan adalah : 

a. Analisis Univariat  

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran distribusi 

frekuensi atau besarnya proporsi berdasarkan variabel yang diteliti. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variable independen (bebas) dengan variable dependen (terikat) dengan 

menghitung rasio prevalensi (Riyanto, 2011). Analisis ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Chi Square. Dasar pengambilan keputusan 
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penerimaan hipotesis berdasarkan tingkat signifikan (nilai α = 0,05) 

sebesar 95%: 

1. Ho ditolak jika nilai (p < 0,05), berarti ada hubungan yang bermakna. 

2. Ho diterima jika nilai (p > 0,05), berarti tidak ada hubungan yang 

bermakna. 

c. Tabel Kontigensi 

Analisis ini merupakan teknik penyusunan data yang cukup 

sederhana untuk melihat hubungan antara beberapa variabel dalam satu 

tabel. Variabel yang dianalisis merupakan variabel kategorikal, yang 

memiliki skala nominal atau ordinal. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Pendirian 

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 maka pada tahun 1968 

melalui SK Mensos RI No.HUK 3-1-50/107 tentang pemberian 

penghidupan santunan lanjut usia/jompo, didirikan pusat penanganan bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk dalam hal 

ini adalah lanjut usia yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 400 C Rk.II 

Lingk.Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

Pada tahun 1977, untuk lebih memudahkan penanganan serta 

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para 

lanjut usia, maka dibangun Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji yang 

berlokasi Jl. Jurusan Malino Km.29 Samaya Desa Romangloe, Kec. 

Bontomarannwu, Kab. Gowa.  

Panti Sosial Tresna Werdha “Gau Mabaji" yang dalam bahasa 

Makassar memiliki arti ”Perbuatan yang Baik” adalah Unit Pelayanan 

Teknis ( UPT ) di lingkungan Departemen Sosial RI yang bertanggung 

jawab dibawah Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

sehari-hari secara fungsional dibina oleh Direktorat Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya. 
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PSTW Gau Mabaji Gowa memiliki 39 orang pegawai negeri sipil  

yang terdiri dari 20 orang perempuan dan 19 orang pria, dan terdiri dari 17 

orang tenaga honorer. 

b. Visi, Misi dan Motto 

1) Visi 

Mewujudkan PSTW Gau Mabaji Gowa sebagai Pusat Pelayanan 

Lansia dengan standar pelayanan sosial maksimum 

2) Misi 

a) Meningkatkan pelayanan sosial bagi lanjut usia baik fisik, 

mental, spiritual maupun sosial. 

b) Menggali serta mengembangkan potensi lansia yang diarahkan 

pada pengisian waktu luang guna mempertahankan fungsi 

kognitif, afektif dan psikomotorik, membangun citra diri 

positif, penerimaan diri, kebermaknaan hidup, serta interaksi 

sosial lansia. 

c) Menjamin terwujudnya perlindungan sosial bagi lanjut usia 

terutama di dalam panti 

d) Memberdayakan lansia dan/keluarga agar dapat memberikan 

pelayanan, perawatan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia 

yang mendapatkan pelayanan dalam rumah. 

e) Meningkatkan profesionalisme pelayanan, manajemen dan 

administrasi melalui peningkatan Mutu SDM serta tersedianya 

sarana dan prasarana pendukung. 
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f) Menjadikan panti sebagai pusat pengembangan ilmu gerontik. 

3) Motto  

Profesional, Transparan dan Akuntabel 

c. Sarana 

1) Sarana yang dimiliki oleh PSTW Gau Mabaji Gowa antara 

lain : 

Kantor, Asrama Klien Reguler (12 buah), Asrama VIP Subsidi 

Silang (2 buah), Poliklinik, Aula, Ruang Case Conference, Wisma 

Tamu (2 buah), Ruang Pameran, Perpustakaan, Gedung 

Keterampilan (2 buah), Mesjid, Instalasi Penjernihan Air, Dapur, 

Gudang, Rumah Dinas, Jalan dan Jembatan, dan lain sebagainya 

untuk menunjang. 

2) Fasilitas Asrama Reguler : 

Kamar Tidur kapasitas 2 orang (5 kamar), Tempat Tidur 10 buah, 

Lemari klien 10 buah, Kamar Mandi 2 buah, Kursi Tamu/Sofa 1 

Set, Meja Makan Kayu 1 set, Dispenser, Kipas Angin Gantung dan 

Stand, TV Berwarna 21 inchi, Radio 

3) Fasilitas Asrama Subsidi Silang (Asrama Vip Sakura) 

Kamar Tidur dengan AC kapasitas 2 orang (5 kamar), Kasur spring 

bed susun (5 set), Lemari Kayu Mahoni (5 buah), Kamar mandi 

dengan shower per Ruangan (5 kamar mandi), Dapur, Toilet 

Duduk, Sofa Tamu , Meja Makan (6 set), TV berwarna 29 inchi, 
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DVD Player, Meja Seterika dan Seterika (1 set), Dispenser, Kipas 

Angin Stand, Meja Receptionist, Mesin Cuci (1 buah) 

4) Fasilitas Asrama Subsidi Silang (Asrama Vip Cempaka) 

Kamar Tidur dengan AC kapasitas 1 orang (4 kamar), Kamar Tidur 

pendamping klien (1 kamar), Kasur spring bed susun (5 set), 

Lemari Kayu Agatis (5 buah), Kamar mandi per Ruangan  dengan 

shower (5 kamar), Toilet Duduk, Meja Makan (5 set), TV berwarna 

14  inchi, Dispenser, Kipas Angin Stand, Meja Receptionist, 

Lampu tidur.  

 

2. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 

Distibusi Frekuensi Jenis Kelamin pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 18 45 

Perempuan 22 55 

Total 40 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 18 

lansia (45%) berjenis kelamin laki-laki dan 22 lansia (55%) berjenis 

kelamin perempuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada lansia yang berjenis 

kelamin laki-laki. 
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b. Umur Responden 

 

Tabel 5.2 

Distibusi Frekuensi Umur pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Kelompok Umur n % 

60-74 tahun 15 37,5 

75-90 tahun 25 62,5 

Total 40 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

  

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 15 

lansia (37,5%) yang berada pada kelompok umur 60-74 tahun, 25 lansia 

(62,5%) yang berada pada kelompok umur 75-90 tahun. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa lansia yang berada pada kelompok umur 75-90 tahun 

lebih banyak daripada lansia yang berada pada kelompok umur 60-74 

tahun. 

3. Analisis Univariat 

a. Kejadian Hipertensi 

 

Tabel 5.3 

Distibusi Frekuensi Kejadian Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

Kejadian Hipertensi n % 

Hipertensi 24 60 

Tidak Hipertensi 16 40 

Total 40 100.0 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 24 

lansia (60%) menderita hipertensi dan sebanyak 16 lansia (40%) tidak 
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hipertensi. Hasil tersebut menunjukkan lansia yang menderita hipertensi 

lebih banyak daripada lansia yang tidak menderita hipertensi. 

 

b. Asupan Karbohidrat 

 

Tabel 5.4 

Distibusi Frekuensi Asupan Karbohidrat pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Asupan Karbohidrat n % 

Kurang 12 30 

Cukup 13 32,5 

Tinggi 15 37,5 

Total 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak  12 

lansia (30%) yang asupan karbohidratnya kurang, 13 lansia (32,5%) 

asupan karbohidratnya cukup, dan 15 lansia (35,0%) asupan 

karbohidratnya tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang 

asupan karbohidratnya tinggi lebih banyak daripada yang asupan 

karbohidratnya kurang dan cukup. 
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c. Asupan Protein 

 

Tabel 5.5 

Distibusi Frekuensi Asupan Protein pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Asupan Protein n % 

Kurang 20 50 

Cukup 18 45 

Tinggi 2 5 

Total 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak  20 

lansia (50%) yang asupan protein kurang, 18 lansia (45%) yang asupan 

protein cukup, dan 2 lansia (5%) yang asupan protein tinggi. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa lansia yang asupan protein kurang lebih banyak 

daripada asupan protein cukup dan tinggi.  

 

d. Asupan Lemak 

 

Tabel 5.6 

Distibusi Frekuensi Asupan Lemak pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Asupan Lemak n % 

Kurang 8 20 

Cukup 7 17,5 

Tinggi 25 62,5 

Total 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 
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Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak  8 

lansia (20%) yang asupan lemaknya kurang, 7 lansia (17,5%) asupan 

lemaknya cukup, dan 25 lansia (62,5%) yang asupan lemaknya tinggi. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang asupan lemaknya tinggi 

lebih banyak daripada asupan lemaknya kurang dan cukup. 

 

e. Asupan Natrium 

 

Tabel 5.7 

Distibusi Frekuensi Asupan Natrium pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Asupan Natrium n % 

Kurang 8 20 

Cukup 7 17,5 

Tinggi 25 62.5 

Total 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak  8 

lansia (20%) yang asupan natriumnya kurang, 7 lansia (17,5%) asupan 

natriumnya cukup, dan 25 lansia (62,5%) yang asupan natriumnya tinggi. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang asupan natriumnya tinggi 

lebih banyak daripada asupan natriumnya kurang dan cukup. 
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f. Kebiasaan Merokok 

 

Tabel 5.8 

Distibusi Frekuensi Kebiasaan Merokok pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Kebiasaan Merokok n % 

Merokok  15 37,5 

Tidak Merokok 25 62,5 

Total 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak  15 

lansia (37,5%) yang merokok, 25 lansia (62,5%) yang tidak merokok. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang tidak merokok lebih 

banyak daripada lansia yang merokok. 

 

g. Kategori merokok 

Tabel 5.9 

Distibusi Frekuensi Kategori Merokok pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Merokok n % 

Ringan 2 13,3 

Sedang 10 66,7 

Berat 3 20 

Total 15 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.9 diketahui bahwa dari 15 lansia yang 

merokok, sebanyak 2 lansia (13,3%) berada pada kategori perokok ringan, 

10 lansia (66,7%) berada pada kategori perokok sedang, dan 3 lansia 
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(20%) berada pada kategori perokok berat. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa lansia yang berada pada kategori perokok sedang lebih banyak 

daripada proporsi lansia yang berada pada kategori perokok ringan dan 

perokok berat.  

 

h. Kebiasaan Minum Kopi 

 

Tabel 5.10 

Distibusi Frekuensi Kebiasaan Minum Kopi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Kebiasaan minum kopi n % 

Minum 27 67,5 

Tidak Minum 13 32,5 

Total 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.10 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak  

27 lansia (67,5%) yang minum kopi, 13 lansia (32,5%) yang tidak minum 

kopi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang minum kopi lebih 

banyak daripada lansia yang tidak minum kopi. 
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i. Kategori Minum Kopi 

 

Tabel 5.11 

Distibusi Frekuensi Kategori Minum Kopi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

Minun Kopi n % 

Ringan 16 59,3 

Sedang 9 33,3 

Berat 2 7,4 

Total 27 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.11 diketahui bahwa dari 27 lansia yang minum 

kopi, sebanyak 16 lansia (59,3%) berada pada kategori peminum kopi 

ringan, 9 lansia (33,3%) berada pada kategori peminum kopi sedang, dan 2 

lansia (7,4%) berada pada kategori peminum kopi berat. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa lansia yang berada pada kategori peminum kopi 

ringan lebih banyak daripada proporsi lansia yang berada pada kategori 

peminum kopi sedang dan berat.  

4. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Jenis Kelamin dengan Hipertensi 

 

Tabel 5.12 

Hubungan Jenis Kelamin dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Jenis 

Kelamin 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % n %  

 

0.62 
Laki-laki 15 83,3 3 16,7 18 100 

Perempuan 9 40,9 13 59,1 22 100 

Total 24 60 16 40 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 
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 Berdasarkan tabel 5.12, hasil analisis hubungan antara jenis 

kelamin dengan hipertensi diperoleh bahwa diantara 18 lansia yang 

berjenis kelamin laki-laki, terdapat 15 lansia (83,3%) yang menderita 

hipertensi. Sedangkan diantara 22 lansia yang berjenis kelamin 

perempuan, terdapat 9 lansia (40,9%) yang menderita hipertensi. Dari hasil 

uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,62. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi pada 

lanjut usia. 

 

b. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi 

 

Tabel 5.13 

Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Asupan 

Karbohidrat 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % n %  

 

0,659 
Kurang 7 58,3 5 41,7 12 100 

Cukup 7 53,8 6 46,2 13 100 

Tinggi 10 66,7 5 33,3 15 100 

Total 24 60 16 40 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

 Berdasarkan tabel 5.13, hasil analisis hubungan antara asupan 

karbohidrat dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 12 lansia yang 

asupan karbohidratnya kurang terdapat 7 lansia (58,3%) yang menderita 

hipertensi, diantara 13 lansia yang asupan karbohidratnya cukup terdapat 7 
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lansia (53,8%) yang menderia hipertensi, sedangkan diantara 15 lansia 

yang asupan karbohidratnya tinggi terdapat 10 lansia (66,7%) yang 

menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 

0,659. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan 

karbohidrat dengan hipertensi pada lanjut usia. 

 

c. Hubungan Asupan Protein dengan Hipertensi 

 

Tabel 5.14 

Hubungan Asupan Protein dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Asupan 

Protein 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % n %  

 

0.140 
Kurang 14 70 6 30 20 100 

Cukup 10 55,6 8 44,4 18 100 

Tinggi 0 0 2 100 2 100 

Total 24 60 16 40 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.14, hasil analisis asupan protein dengan 

hipertensi, diperoleh bahwa diantara 20 lansia yang asupan proteinnya 

kurang terdapat 14 lansia (70%) yang menderita hipertensi, diantara 18 

lansia yang asupan proteinnya cukup terdapat 10 lansia (55,6%) yang 

menderia hipertensi, sedangkan diantara 2 lansia yang asupan proteinnya 

tinggi tidak terdapat lansia yang menderita hipertensi. Dari hasil uji 

statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,140. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan antara asupan protein dengan hipertensi pada lanjut 

usia. 
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d. Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi 

 

 

Tabel 5.15 

Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Asupan 

Lemak 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % n %  

 

0.00 
Kurang 0 0 8 100 8 100 

Cukup 1 14,3 6 85,7 7 100 

Tinggi 23 92 2 8 25 100 

Total 24 60 16 40 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.15, hasil analisis hubungan antara asupan 

lemak dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 7 lansia yang asupan 

lemaknya cukup terdapat 1 lansia (14,3%) yang menderita hipertensi, 

sedangkan diantara 25 lansia yang asupan lemaknya tinggi terdapat 23 

lansia (92%) yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh 

nilai P value sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara asupan lemak dengan hipertensi pada lanjut usia. 
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e. Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi 

 

Tabel 5.16 

Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Asupan 

Natrium 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % n %  

 

0.00 
Kurang 1 12,5 7 87,5 8 100 

Cukup 2 28,6 5 71,4 7 100 

Tinggi 21 84 4 16 25 100 

Total 24 60 16 40 40 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

Berdasarkan tabel 5.16, hasil analisis hubungan antara asupan 

natrium dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 8 lansia yang asupan 

natriumnya kurang terdapat 1 lansia (12,5%) yang menderita hipertensi, 

diantara 7 lansia yang asupan natriumnya cukup terdapat 2 lansia (28,6%) 

yang menderia hipertensi, sedangkan diantara 25 lansia yang asupan 

natriumnya tinggi terdapat 21 lansia (84%) yang menderita hipertensi. 

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara asupan natrium dengan 

hipertensi pada lanjut usia. 
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f. Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Hipertensi 

 

Tabel 5.17 

Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Kebiasaan 

Merokok 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % N %  

 

0,01 
Ringan 2 100 0 0 2 100 

Sedang 8 80 2 20 10 100 

Berat 3 100 0 0 3 100 

Total 13 86,7 2 13,3 15 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.17, hasil analisis hubungan antara kebiasaan 

merokok dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 2 lansia yang 

perokok ringan terdapat 2 lansia (100%) yang menderita hipertensi, 

diantara 10 lansia yang perokok sedang terdapat 8 lansia (80%) yang 

menderia hipertensi, sedangkan diantara 3 lansia yang perokok berat 

terdapat 3 (100%) lansia yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik 

diperoleh nilai P value sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kebiasaan merokok dengan hipertensi pada lanjut usia. 
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g. Hubungan Minum Kopi dengan Hipertensi 

 

Tabel 5.18 

Hubungan Kebiasaan Minum Kopi dengan Hipertensi pada Lansia 

di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013 

 

 

Minum  

Kopi 

Hipertensi  

Total 

 

P- 

Value 
Hipertensi Tidak 

Hipertensi 

n % n % n %  

 

0.00 
Ringan 13 86,7 2 13,3 15 100 

Sedang 7 87,5 1 12,5 8 100 

Berat 2 100 0 
0 

2 100 

Total 22 88 3 12 25 100 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 5.18, hasil analisis hubungan antara kebiasaan 

minum kopi dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 15 lansia yang 

peminum kopi ringan terdapat 13 lansia (86,7%) yang menderita 

hipertensi, diantara 8 lansia yang peminum kopi sedang terdapat 7 lansia 

(87,5%) yang menderia hipertensi, sedangkan diantara 2 lansia yang 

peminum kopi berat terdapat 2 lansia (100%) yang menderita hipertensi. 

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,00. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara kebiasaan minum 

kopi dengan hipertensi pada lanjut usia. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW 

Gau Mabaji Kab. Gowa 

Menurut Depkes (2006) dalam Gray (2005), hipertensi lebih 

banyak didapatkan pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena laki-

laki memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah 

dibanding wanita, seperti merokok. Namun setelah memasuki masa 

menepouse, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat.  

Menurut Kumar (2005) dalam Rinawang (2011), wanita yang 

belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang 

berperan meningkatkan kadar High Density Lipoprotein (HDL) sehingga 

mencegah terbentuknya aterosklerosis. Sebelum memasuki masa 

menepouse, wanita mulai kehilangan hormon estrogen sedikit demi sedikit 

dan sampai masanya hormon estrogen harus mengalami perubahan sesuai 

dengan umur wanita, yaitu dimulai sekitar umur 45-55 tahun. 

Hasil analisis univariat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

lansia berjenis kelamin perempuan lebih banyak (53,5%) dibandingkan 

dengan lansia berjenis kelamin laki-laki (46,5%). Selain itu diketahui pula 

bahwa lansia yang jenis kelamin laki-laki lebih banyak menderita 

hipertensi. 

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh tidak terdapatnya 

hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada lansia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rinawang (2011) diketahui 
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bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin 

dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Yuliarti (2007). Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

hubungan antara kejadian hipertensi dengan jenis kelamin.  

Menurut Kumar (2005) dalan Rinawang (2011), hal tersebut 

diasumsikan oleh telah menebalnya dinding arteri akibat dari akumulasi 

menumpuknya zat kolagen pada lapisan otot selama bertahun-tahun, yang 

berdampak pada penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Selain itu, 

dapat pula disebabkan oleh penurunan refleks baroreseptor dan fungsi 

ginjal. Sehingga hal-hal tersebut dapat memicu timbulnya hipertensi tanpa 

memandang jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan (Kumar, et all, 

2005). 

Price dan Wilson (2002) menambahkan bahwa penyebab hipertensi 

dapat disebabkan pula oleh penurunan elastisitas pembuluh darah sehingga 

pembuluh darah menjadi kaku. Pembuluh darah tidak dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik untuk mengembang pada saat jantung memompa 

darah melalui pembuluh darah tersebut. Sehingga jantung harus 

meningkatkan denyutnya pada pembuluh darah yang menyempit agar 

aliran darah dapat didistribusikan keseluruh tubuh. Hal ini menyebabkan 

naiknya tekanan darah. 

Selain itu, adanya faktor lain yang mendukung adalah adanya 

faktor psikologis. Salah satu contohnya adalah baik perempuan maupun 

laki-laki pada ketika memasuki usia lansia kecenderungan mengalami 
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depresi atau stres. Disebabkan oleh status pekerjaan ataupun sudah tidak 

bekerja lagi (pengangguran). Selain itu, seseorang yang pendapatannya 

rendah kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada sehingga 

kurang mendapatkan pengobatan yang baik ketika seseorang menderita 

hipertensi.  

 

2. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi pada Lansia di 

PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi 

utamanya sebagai penghasil energi, dimana setiap gramnya menghasilkan 

4 kalori. Karbohidrat banyak ditemukan pada serealia (beras, gandum, 

jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas 

di alam.  

Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin : 33 

 ×π tƒ#u uρ ãΝçλ °;  ÞÚ ö‘F{ $# èπtGø‹ yϑø9 $# $ yγ≈uΖ÷�u‹ ôm r& $oΨô_ {�÷zr&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ {7ym çµ÷ΨÏϑsù tβθ è=à2ù' tƒ ∩⊂⊂∪   

 

Terjemahannya : 

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi 

yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-

bijian, Maka daripadanya mereka makan. 

 Dari ayat di atas telah membuka lebar mata dan fikiran kita bahwa 

Allah telah menciptakan atau menjadikan bumi sebagai pijakan atau 



79 

 

tempat tumbuhnya berbagai macam kebutuhan bagi makhluk hidup baik 

manusia, maupun hewan. Yang salah satunya adalah sumber karbohidrat 

dari biji-bijian seperti beras, gandum, jagung dan lain-lain.  

Asupan karbohidrat mempunyai pengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap resiko terjadinya hipertensi. Asupan karbohidrat 

sederhana lebih mudah meningkatkan tekanan darah sistolik daripada 

karbohidrat kompleks. 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar lansia 

mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi (35,0%). Dari hasil 

recall 24 jam diketahui bahwa rata-rata lansia mengkonsumsi sumber 

karbohidrat seperti nasi, mie instan, roti dan lain-lain. Konsumsi 

karbohidrat sederhana berlebih seperti sirup jagung, gula murni dapat 

meningkatkan tekanan darah sistolik. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara konsumsi karbohidrat dengan kejadian 

hipertensi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sugianti (2008) 

yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara konsumsi 

karbohidrat dengan kejadian hipertensi.  

Tidak adanya hubungan pada penelitian ini diasumsikan oleh 

karbohidrat sederhana yang jarang diberikan pada lansia di panti sosial 

tersebut.   
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3. Hubungan Asupan Protein dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW 

Gau Mabaji Kab. Gowa 

Protein banyak ditemukan dalam bahan makanan hewani maupun 

nabati, seperti ikan, daging, telur, kedelai, kacang-kacangan, dan 

sebagainya. Konsumsi sumber protein hewani dalam jumlah yang 

berlebihan dapat meningkatkan resiko tekanan darah, hal ini dikarenakan 

kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya lebih tinggi daripada sumber 

protein nabati. 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa (51,2%) lansia 

mengkonsumsi protein dalam jumlah yang kurang. Dari hasil recall 24 jam 

diketahui bahwa sumber protein nabati yang sering sebagian besar di 

konsumsi oleh lansia seperti tahu, tempe an lain-lain. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara konsumsi protein dengan kejadian 

hipertensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugianti (2008) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

konsumsi protein dengan kejadian hipertensi.  

 

4. Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW 

Gau Mabaji Kab. Gowa 

Menurut Hull (1996) dalam Rinawang (2011) diet tinggi lemak 

berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak 

jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan 
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peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh polivalen secukupnya yang 

berasal dari minyak sayuran, biji-bijian, dan makanan lain yang bersumber 

dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar lansia 

mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang tinggi. Konsumsi lemak berlebih 

yang berasal dari hewani cenderung meningkatkan kolesterol yang 

beresiko terhadap hipertensi. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rinawang (2011) yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi 

lemak dengan kejadian hipertensi. Namun, hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Abdullah (2005) yang menunjukkan terdapat hubungan 

yang bermakna antara konsumsi lemak berlebih dengan kejadian 

hipertensi. berdasarkan recall 24 jam sumber lemak hewani yang 

dikonsumsi oleh lansia yaitu ayam, telur, susu, ikan dan lain-lain. 

Bila mengkonsumsi makanan berlemak, maka didalam usus 

makanan tersebut akan diubah menjadi kolesterol. Kolesterol yang tinggi 

dapat menyebabkan terjadinya ateroklerosis yaitu suatu kondisi dimana 

kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah arteri. Pembentukan 

ateroklerosis diawali dengan rusaknya pembuluh darah. Setelah pembuluh 

darah rusak, maka kolesterol yang dibawa LDL terperangkap pada dinding 

pembuluh darah tersebut dalam waktu bertahun-tahun Maka terjadilah 
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pembentukan plak sehingga pembuluh darah makin sempit dan 

elastisitasnya berkurang (Cahyono, 2008).  

 

5. Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW 

Gau Mabaji Kab. Gowa 

Sumber utama natrium dalam pangan adalah garam dapur (garam 

meja) yang secara kimia berupa NaCl. Garam diperoleh dari hasil 

evaporasi air laut atau hasil galian deposit batu karang (rock salt deposits). 

Garam selain digunakan untuk menambah cita rasa makanan, juga 

digunakan untuk mengwetkan bahan pangan, misalnya ikan asin, sayur 

asin dan lain-lain. Sumber natrium lainnya adalah penyedap masakan yaitu 

vetsin (MSG, monosodium glutamate) dan soda kue (bahan pengembang 

roti/kue) yaitu natrium bikarbonat. 

Menurut Hull (1996) dalam Rinawang (2011) diketahui bahwa 

meningkatnya asupan garam lama kelamaan dapat menyebabkan 

penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar 

tidak dikeluarkan, selain itu dapat mengecilkan diameter arteri. Sehingga 

berdampak pada peningkatan volume dan tekanan darah meningkatkan. 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa lansia yang konsumsi 

natriumnya berlebih jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan lansia 

yang konsumsi natriumnya cukup. Akibat proses menua, seseorang 

mengalami penurunan sensitifitas indera pengecapan dan perasa yang 

mengakibatkan berkurangnya nafsu makan. Hal tersebut mengakibatkan 
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penggunaan bumbu masak atau garam dalam jumlah yang lebih banyak 

(Arisman, 2004). Diketahui pula bahwa lansia yang konsumsi natriumnya 

berlebih cenderung menderita hipertensi. Almatsier (2006) memaparkan 

bahwa kelebihan natrium yang berkepanjangan bisa mengakibatkan 

keracunan, edema serta hipertensi. 

Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widiastuti (2006) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan 

natrium dengan hipertensi pada usia lanjut. Namun, berlawanan dengan 

penelitian Hasirungan (2002) bahwa tidak terdapatnya hubungan yang 

bermakna antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia. 

Pada penderita hipertensi maupun non hipertensi, pengaturan, 

pencegahan maupun perbaikan pola makan, salah satunya dapat dilakukan 

dengan mengurangi konsumsi natrium sebanyak 1.500 mg/hr (2/3 sendok 

teh sehari). Karena setiap individu memiliki sensitivitas yang berbeda 

terhadap jumlah natrium yang dikonsumsinya didalam tubuh. 

 

6. Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Hipertensi pada Lansia di 

PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 2013 

Menurut Depkes RI Pusat Promkes (2008), telah dibuktikan dalam 

penelitian bahwa dalam satu batang rokok terkandung 4000 racun kimia 

berbahaya termasuk 43 senyawa. Bahan utama rokok terdiri dari 3 zat, 
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yaitu 1) Nikotin, merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat 

merusak jantung dan sirkulasi darah dengan adanya penyempitan 

pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, pengerasan pembuluh darah 

dan pengumpalan darah. 2) Tar, dapat mengakibatkan kerusakan sel 

paruparu dan menyebabkan kanker. 3) Karbon Monoksida (CO), 

merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya 

kemampuan darah membawa oksigen. Zat-zat kimia tersebut dapat 

merusak lapisan dalam dinding arteri sehingga menyebabkan penumpukan 

plak dan lama-kelamaan akan terjadi peningkatan tekanan darah atau 

munculnya penyakit hipertensi. 

Dalam penelitian ini dari 43 lansia terdapat 15 lansia yang yang 

merokok atau pernah merokok. Diketahui pula lansia yang merokok 

sebagian besar menderita hipertensi. Jika dilihat dari banyaknya batang 

rokok yang dikonsumsi setiap harinya, diperoleh bahwa lansia yang 

merokok 10-20 batang perharinya lebih banyak, dalam hal ini lansia 

tersebut dikategorikan dalam perokok sedang. Merokok sebatang setiap 

harinya akan meningkatkan tekanan sistolik 10-25 mmHg dan menambah 

detak jantung 5-20 kali/menit. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanusi (2002) dimana diketahui 

terdapat hubungan yang bermakna antara merokok dengan kejadian 

hipertensi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
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Rinawang (2011) dimana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

merokok dengan kejadian hipertensi. peningkatan denyut jantung pada 

perokok terjadi pada menit pertama merokok dan sesudah 10 menit 

peningkatan mencapai 30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengkonsumsi satu batang rokok saja seseorang memiliki risiko 

meningkatnya tekanan darah.  

Dalam penelitian ini tidak terdapat lansia perempuan yang 

merokok, namun kemungkinan besar terpapar oleh asap rokok yang 

dikonsumsi oleh perokok di sekelilingnya sehingga berdampak pada 

kesehatannya dalam waktu beberapa tahun kemudian setelaj memasuki 

usia tua. 

Depkes (2008) menambahkan bahwa asap dari rokok juga 

berdampak terhadap orang yang menghirupnya (disebut perokok pasif) 

untuk terjadinya penyakit. Para ilmuwan membuktikan bahwa zat-zat 

kimia didalam rokok juga mempengaruhi kesehatan seseorang yang tidak 

merokok disekitar perokok. Dampak yang akan ditimbulkan oleh rokok 

tersebut untuk menderita hipertensi akan terakumulasi dalam beberapa 

tahun kemudian yaitu sekitar usia 40 tahun ke atas. 

 

7. Hubungan Kebiasaan Minum kopi dengan Hipertensi pada Lansia di 

PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 2013 

Kafein bukan termasuk zat gizi. Tetapi karena kita terbiasa minum 

kopi yang banyak mengandug kafein, ada baiknya kita memperhatikan 
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nasihat para ahli. Secangkir kopi ternyata menyebabkan naiknya tekanan 

darah dalam waktu singkat untuk kemudian kembali normal (Khomsan, 

2010) 

 Hasil analisis univariat diketahui bahwa dari 43 lansia terdapat 25 

lansia yang minum kopi. Dilihat dari banyaknya kopi yang di konsumsi 

perharinya yang paling tinggi adalah lansia yang masuk dalam kategori 

peminum kopi ringan, yaitu lansia yang minum kopi 1-2 gelas sehari. 

Diketahui pula lansia yang minum kopi sebagian besar menderita 

hipertensi. Dari hasil penelitian ini jenis kopi yang paling banyak 

dikonsumsi oleh lansia adalah jenis kopi instan yaitu sebanyak 17 lansia 

(39,5%). 

 Berdasarkan uji statistic menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian hipertensi. 

Minum kopi berbahaya bagi penderita hipertensi (tekanan darah tinggi) 

karena senyawa kafein bisa menyebabkan tekanan darah meningkat tajam. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari John Hopkins 

Hospital, rumah sakit terbaik di AS, terhadap seribu orang laki-laki selama 

33 tahun yang menyatakan bahwa kebiasaan minum kopi hanya 

berpengaruh sangat kecil atas risiko penyakit hipertensi. 
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