
 

 

1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penuaan merupakan bagian yang tak terelakkan lagi dalam kehidupan kita. 

Seiring dengan berjalannya proses penuaan akan membawa kita pada 2 hal, 

yaitu fungsi fisiologis yang menurun dan beberapa penyakit penyerta. Orang 

tua merupakan kelompok populasi yang tumbuh paling cepat di dunia. 

Penduduk usia 60 tahun keatas diketahui meningkat dibanding usia lainnya. 

Keberhasilan suatu pembangunan nasional, terutama dari aspek kesehatan dapat 

dilihat dari angka usia harapan hidup masyarakatnya. Indonesia termasuk 

negara yang memiliki usia harapan hidup tinggi dengan presentase lebih dari 

7%. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka telah menambah jumlah 

penduduk lanjut usia (lansia) dan merubah struktur penduduk indonesia. 

Diperkirakan Indonesia akan memiliki populasi lansia yang meningkat lebih 

tinggi dari populasi lansia di dunia. Sejak tahun 2004-2015 Indonesia 

memperlihatkan adanya peningkatan usia harapan hidup dari 68,5 tahun 

menjadi 70,2 tahun dan diprediksikan tahun 2030-2035 menjadi 72,2 tahun 

(Kemenkes RI, 2016). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah lansia 

perempuan lebih banyak (8,2%) dari jumlah lansia laki-laki (6,9%), dengan 

demikian perempuan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi (Susenas, 2012). 

Adapun sebaran lansia tertinggi menurut provinsi adalah provinsi DI 

Yogyakarta dengan presentase 13,4%, lebih tinggi dari provinsi lainnya, 

sedangkan provinsi yang memiliki penduduk lansia terendah adalah provinsi 

papua dengan presentase 2,8% (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode 30 tahun, prevalensi 

penyakit tertinggi pada orang tua adalah hipertensi. Menurut Lionakis (2012), 

hipertensi merupakan faktor resiko penting terjadinya penyakit kardiovaskuler 

seperti penyakit arteri koroner, stroke, jantung kongesti dan insufisiensi ginjal. 

Hipertensi juga merupakan penyakit kronis yang seringnya muncul tanpa 

gejala, sehingga membutuhkan kontrol optimal dan kepatuhan meminum obat 
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yang kontinyu agar dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit 

kardiovaskular. Sampai saat ini, penyakit kardiovaskluar masih menjadi 

penyebab morbiditas dan mortalitas tertinggi pada orang tua. Di Indonesia, 

hipertensi masih merupakan tantangan terbesar saat ini. Penyakit ini merupakan 

kondisi yang paling banyak ditemui di pelayanan kesehatan primer. Sesuai 

dengan data yang terdapat dalam riset kesehatan dasar (RISKESDAS) 2013, 

hipertensi merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi tertinggi yaitu 

mencapai 25,8%. Terdapat 13 provinsi yang presentasenya melebihi angka 

nasional dengan presentase tertinggi yaitu provinsi Bangka Belitung mencapai 

30,9%. Secara absolut, terdapat 5 provinsi dengan prevalensi hipertensi 

tertinggi berdasarkan RISKESDAS (2013), yaitu provinsi Bangka Belitung 

30,9%, provinsi Kalimantan Selatan 30,8%, provinsi Kalimantan Timur 29,6% 

provinsi Jawa Barat 29,4% dan provinsi Gorontalo 29,4% (Kemenkes, 2015). 

Di jogja sendiri berdasarkan data yang didapat dari RISKESDAS menunjukkan 

bahwa prevalensi hipertensi menunujukkan peningkatan dari 7,6% pada tahun 

2007 menjadi 9,5% pada tahun 2013. Data surveilans terpadu penyakit tidak 

menular puskesmas pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 

dengan prevalensi tertinggi adalah hipertensi, yaitu sebanyak 7343 kasus. 

Prevalensi hipertensi berdasarkan jenis kelamin di provinsi DIY juga 

menunjukkan bahwa hipertensi lebih banyak terjadi pada perempuan (63,96%) 

daripada laki-laki (36,04%), (Profil Kesehatan Yogyakarta, 2015).  

Menurut Dreisbach (2014), kenaikan progresif tekanan darah dengan 

bertambahnya usia juga telah diamati. Hipertensi terkait usia didominasi sistolik 

daripada diastolik. Tekanan darah sistolik naik mulai dekade kedelapan atau 

kesembilan, sedangkan tekanan darah diastolik tetap konstan atau menurun 

setelah usia 40 tahun. Berdasarkan survei NHANES (Nasional Health 

Examination Survey), melaporkan bahwa prevalensi hipertensi meningkat 

signifikan dengan bertambahnya usia pada semua kelompok jenis kelamin dan 

ras. Dalam studi lain, kejadian hipertensi tampaknya meningkat sekitar 5% 

untuk setiap interval 10 tahun.   
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Melihat tingginya angka kejadian hipertensi, tingginya morbiditas dan 

faktor resiko mortalitas pada hipertensi, maka dibutuhkan perhatian khusus 

terhadap tatalaksana penyakit ini. Segala upaya telah dilakukan oleh fasilitas 

layanan kesehatan untuk menurunkan angka kejadian dan kematian akibat 

penyakit hipertensi baik dengan pengendalian secara primer, sekunder dan 

tersier. Menurut PERKI (2015), menjalani pola hidup sehat telah banyak 

terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan secara umum dapat menurunkan 

faktor resiko permasalahan kardiovaskuler. Melakukan pola hidup sehat 

merupakan salah satu upaya untuk menurunkan progresivitas penyakit dan 

mengurangi biaya pengobatan. Puasa merupakah salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan resiko terkena 

penyakit kasrdiovaskuler lainnya, karena dengan puasa terdapat perubahan pola 

makan dan makanan yang dikonsumsi lebih terkontrol. Penelitian tentang 

manfaat puasa terhadap perubahan tekanan darah sudah banyak dilakukan. 

Mughni (2007), menjelaskan bahwa puasa ramadhan dapat menurunkan faktor 

resiko aterosklerosis, salah satunya adalah dapat menurunkan tekanan darah. 

Nurhidayah (2014), juga menjelaskan bahwa puasa senin kamis dapat 

menurunkan tekanan darah pada mahasiswa pesantren Qolbun Salim, 

Semarang. Atas dasar tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah puasa daud 

juga dapat menurunkan tekanan darah terutama pada lansia yang cenderung 

mengalami tekanan darah tinggi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka timbul pertanyaan yaitu, apakah terdapat 

perbedaan tekanan darah pada lansia yang melakukan puasa daud dibandingkan 

dengan lansia yang tidak melakukan puasa daud di Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tekanan darah 

pada lansia yang melakukan puasa daud dibandingkan dengan lansia yang tidak 

melakukan puasa daud di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

 Mengetahui apakah terdapat pengaruh puasa daud terhadap perubahan 

tekanan darah pada pre-lansia di Kabupaten Sleman, DIY. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

 Mengetahui peran puasa daud sebagai salah satu terapi non-farmakologi 

pada pasien hipertensi selain menggunakan terapi farmakologi. 

3. Bagi masyarakat  

 Sumber informasi bagi lansia terkait peran puasa daud sebagai salah satu 

terapi hipertensi. 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan islami. 

4. Bagi institusi 

 Sebagai tambahan kepustakaan dan sumber bacaan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia untuk menambah wawasan 

terkait pengaruh puasa daud terhadap perubahan tekanan darah. 

 Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia untuk penelitian terkait selanjutnya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurhidayah pada Tahun 2014 yang 

berjudul “Pengaruh Puasa Senin Kamis Terhadap Tekanan Darah Pada Santri 

Pesantren Mahasiswa Qalbun Salim Walisongo Semarang”. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian field research dan 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode population 

sampling pada 110 santri pesantren mahasiswa Qalbun Salim Walisongo 

Semarang. Ditemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah 

antara santri yang terbiasa puasa senin kamis dengan santri yang tidak terbiasa 

berpuasa senin kamis. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah variabel 

bebas yang digunakan pada penelitian Nurhidayah (2014) adalah puasa senin 

kamis, sedangkan peneliti menggunakan puasa daud. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode population sampling sedangkan peneliti 

menggunakan metode pretest and posttest with control group design. Subjek 
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pada penelitian Nurhidayah (2014) adalah santri pesantren mahasiswa Qalbun 

Salim Semarang, sedangkan peneliti menggunakan subjek lansia berumur 55 

tahun keatas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.  

Penelitian lain dilakukan oleh Sayedda et al pada tahun 2013 yang berjudul 

“Effect of Ramadan Fasting on Anthropometric Parameters, Blood Pressure, 

Creatine Phosphokinase Activity, Serum Calcium and Phosphorus on Healthy 

Students of Shri Ram Murti Smarak Institute of Medical Science, Bareilly-UP”.  

Penelitian ini dilakukan pada 20 mahasiswa laki-laki sehat di Shri Ram Murti 

Smarak Institute yang berusia 19-32 tahun pada bulan ramadhan, juli-agustus 

2012. Pengukuran dilakukan 3 kali, yaitu pada saat sebelum puasa ramadhan, 

saat puasa ramadhan dan setelah puasa ramadhan. Didapatkan hasil penurunan 

yang signifikan pada tekanan darah saat puasa ramadhan dan setelah puasa 

ramadhan dibandingkan dengan sebelum berpuasa ramadhan. Penelitian ini 

berbeda dengan yang dilakukan peneliti, karena variabel bebas penelitian ini 

adalah puasa ramadhan sedangkan variabel bebas peneliti adalah puasa daud. 

Varibel terikat penelitian Sayedda et al (2013) adalah anthropometric 

parameters, blood pressure, creatine phosphokinase activity, serum calcium 

and phosphorus sedangkan variabel terikat peneliti hanya tekanan darah. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki sehat yang berumur 19-32 

tahun yang bersekolah di Shri Ram Murti Smarak Institute of Medical Science, 

Bareilly-UP, sedangkan subjek peneliti yaitu lansia usia 55 tahun keatas di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

Gugun et al pada tahun 2009 juga melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Puasa Terhadap Tekanan Darah Pada Populasi Usia Lanjut”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 65 subjek lansia di 

beberapa kelurahan daerah Bima-NTB pada saat bulan ramadhan agustus-

sepetember 2009. Dari subjek tersebut, 31 dari laki-laki dan 34 dari perempuan. 

Penelitian ini dilakukan 3 kali, yaitu sebelum puasa ramadhan, saat puasa 

ramadhan dan setelah puasa ramadhan. Didapatkan hasil penurunan tekanan 

darah yang signifikan pada lansia setelah puasa ramadhan dibandingkan 

sebelum puasa ramadhan. Perbedaan penelitian Gugun (2009) dengan peneliti 
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adalah terletak pada variabel bebasnya. Variabel bebas penelitian ini adalah 

puasa ramadhan sedangkan variabel bebas peneliti adalah puasa daud. Selain 

itu, penelitian Gugun (2009) tidak menggunakan kelompok kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


