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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Pustaka  

2.1.1. Lansia  

a. Pengertian lansia  

Lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama 

dengan 55 tahun (WHO, 2013). Lansia dapat juga diartikan sebagai menurunnya 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur serta 

fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (Darmojo, 2015).   

b. Klasifikasi lansia  

Menurut WHO (2013), klasifikasi lansia adalah sebagai berikut : 

1) Usia pertengahan (middle age), yaitu kelompok usia 45-54 tahun. 

2) Lansia (elderly), yaitu kelompok usia 55-65 tahun. 

3) Lansia muda (young old), yaitu kelompok usia 66-74 tahun. 

4) Lansia tua (old), yaitu kelompok usia 75-90 tahun. 

5) Lansia sangat tua (very old), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun. 

Berikut merupakan kategori umur menurut Depkes RI (2009) : 

1) Masa balita  = 0 – 5 th 

2) Masa kanak-kanak = 5 – 11 th 

3) Masa remaja awal = 12 – 16 th 

4) Masa remaja akhir = 17 – 25 th 

5) Masa dewasa awal = 26 – 35 th 

6) Masa dewasa akhir = 36 – 45 th 

7) Masa lansia awal = 46 – 55 th 

8) Masa lansia akhir = 56 – 65 th 

9) Masa manula = > 65 th 

c. Mekanisme penuaan 

Setiap manusia di bumi ini pasti akan mengalami proses penuaan. Menua 

didefinisikan sebagai proses yang mengubah seorang dewasa sehat menjadi 
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seorang yang frail (lemah dan rentan) dengan berkurangnya sebagian besar 

cadangan sistem fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap berbagai 

macam penyakit dan kematian secara eksponensial (Setiati, 2014). Penuaan juga 

didefiniskan sebagai proses multidimensional, yaitu mekanisme perbaikan dan 

perusakan dalam tubuh yang terjadi secara bergantian pada kecepatan dan saat 

yang berbeda-beda. Penuaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

adalah faktor genetik, kebudayaan, ras, nutrisi dan faktor lingkungan. Faktor 

lingkungan itu sendiri dapat berasal dari luar dan dari dalam tubuh sendiri 

(Tambayong, 2000). Berbagai teori mengenai proses penuaan telah banyak 

diajukan, namun hingga 20 tahun lalu teori-teori tersebut sepertinya sama dengan 

teori yang pernah diajukan 200 tahun yang lalu. Beberapa teori yang telah 

ditinggalkan dan ditolak diantaranya adalah : (1) Model “error catastrophe” 

yang diperkenalkan oleh Orgel; (2) Teori rate of living yang diajukan oleh Pearl; 

dan (3) Hipotesis glukokortikoid. Suatu teori penuaan dapat dikatakan valid bila 

ia dapat memenuhi 3 kriteria berikut : (1) teori yang dikemukakan harus terjadi 

secara umum di seluruh anggota spesies yang dimaksud, (2) proses yang 

dimaksud pada teori harus terjadi secara progressif seiring dengan berjalannya 

waktu, (3) proses yang terjadi harus menghasilkan perubahan yang 

menyebabkan disfungsi suatu organ atau sistem tubuh tertentu. Beberapa teori 

tentang proses menua yang dapat diterima saat ini antara lain adalah teori radikal 

bebas, teori glikosilasi dan teori “DNA repair”(Setiati, 2014). Namun teori 

proses menua yang akan diuraikan disini hanya teori yang inti saja dan cukup 

banyak penganutnya. Mekanisme penuaan berdasarkan masing-masing teori 

adalah sebagai berikut : 

1). Teori radikal bebas 

Radikal bebas adalah molekul atau bagian molekul yang tidak lagi utuh 

karena sebagian telah pecah atau melepaskan diri. Bagian yang melepaskan diri 

ini akan melekat pada molekul lain dan merusak atau mengubah struktur dan 

fungsi molekul yang bersangkutan (Tambayong, 2000). Setaiti (2014), juga 

menjelaskan bahwa teori ini menyebutkan bahwa produk hasil metabolisme 

oksidatif yang sangat reaktif yaitu radikal bebas dapat bereaksi dengan berbagai 
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komponen penting sel, termasuk protein, DNA dan lipid yang akan 

mengakibatkan komponen sel tersebut menjadi molekul-molekul yang tidak 

berfungsi namun dapat bertahan lama dan menggangu fungsi sel lainnya. Radikal 

bebas adalah senyawa kimia yang berisi elektron tidak berpasangan yang 

tebentuk sebagai hasil sampingan berbagai proses selular. Sebagai contoh adalah 

ROS (Reactive Oxygen Spesies) dan RNS (Reactive Nitrogen Species) yang 

dihasilkan selama metabolisme normal. Karena elektronnya tidak berpasangan, 

secara kimiawi radikal bebas akan mencari pasangan elektronnya dengan 

bereaksi dengan substansi lain terutama protein dan lemak tidak jenuh. Melalui 

proses oksidasi, radikal bebas yang dihasilkan selama fosforilasi oksidatif dapat 

menghasilkan berbagai modifikasi makromolekul. Sebagai contoh, membran sel 

mengandung sejumlah lemak, ia dapat bereaksi dengan radikal bebas sehingga 

membran sel mengalami perubahan. Akibat perubahan tersebut, membran sel 

menjadi lebih permeabel terhadap substansi dan memungkinkan substansi 

tersebut melewati membran secara bebas. Struktur di dalam sel seperti 

mitokondria dan lisosom juga diselimuti oleh lemak sehingga mudah dirusak 

oleh radikal bebas. DNA juga dapat bereaksi dengan radikal bebas sehingga 

menyebabkan mutasi kromosom dan merusak genetik normal dari sel. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa teori radikal bebas merupakan akumulasi radikal bebas 

secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu yang terjadi di dalam sel dan 

apabila kadarnya melebihi batas ambang konsentrasinya, maka mereka mungkin 

berkontribusi pada perubahan-perubahan yang terkait dengan penuaan. 

2) Teori “Genetic Clock” 

 Teori ini mengungkapkan bahwa menua telah terprogram secara genetik 

untuk spesies-spesies tertentu. Setiap spesies mempunyai inti sel yang memiliki 

jam genetik yang telah diputar menurut sutau replikasi tertentu. Jam ini akan 

mengatur mitosis dan menghentikan replikasi sel bila tidak diputar. Menurut 

konsep ini, bila jam telah berhenti, maka spesies tersebut akan meninggal meski 

tanpa disertai kecelakaan lingkungan atau penyakit terminal. Walaupun secara 

teoritis, jam ini dapat diputar ulang kembali meski hanya untuk beberapa waktu 

dengan syarat terdapat pengaruh-pengaruuh dari luar berupa peningkatan 
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kesehatan, pencegahan penyakit dengan obat-obatan atau dengan tindakan-

tindakan tertentu. Teori telomere merupakan perkembangan dari teori genetic 

clock, menjelaskan bahwa setiap mitosis sel bagian telomere DNA akan 

memendek, dengan semakin pendeknya telomere ini maka kemampuan sel untuk 

membelah menjadi terbatas dan pada akhirnya berhenti (Darmojo, 2015). Namun 

sebenarnya, peran pengendalian genetik terhadap usia hidup hanya memberi 

kontribusi sedikit, sekitar 15-35%. Pengaruh terbesar pada kekuatan hidup 

adalah berasal dari lingkungan yang nyaman dan kebiasaan hidup yang 

menyenangkan. 

3) Teori Imunitas  

 Teori ini menggambarkan tentang menurunnya imunitas tubuh yang 

berhubungan dengan proses penuaan. Semakin menua seseorang, maka semakin 

banyak pula sel yang telah mengalami mutasi berulang sehingga menyebabkan 

berkurangnya kemampuan sistem imun tubuh untuk mengenali dirinya sendiri. 

Mutasi ini menyebabkan terjadinya kelainan pada antigen permukaan sel yang 

menyebabkan sistem imun tubuh menganggap sel yang telah mengalami mutasi 

tersebut sebagai benda asing dan kemudian menghancurkannya.  Sudah terdapat 

banyak bukti bahwa terjadi peningkatan prevalensi auto-antibodi pada orang 

lanjut usia. Di sisi lain, sistem imun sendiri mengalami penurunan pertahanan 

tubuh, sehingga daya serangnya terhadap sel kanker juga menjadi menurun yang 

mengakibatkan sel kanker membelah dengan leluasa (Darmojo, 2015). 

2.1.2 Hipertensi 

a. Pengertian Hipertensi 

 Teori penuaan memaparkan bahwa radikal bebas dapat membantu 

mempercepat proses penuaan. Oleh karena hal tersebut pada lansia sering terjadi 

beberapa penyakit degeneratif salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi 

merupakan peningkatan darah lebih dari 140/90 mmHg secara kronis (Setiati, 

2014). Berdasarkan klasifikasi JNC VIII, hipertensi di kategorikan sebagai 

berikut : 
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Klasifikasi Tekanan Sistolik (mmHg) Tekanan Diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Pre-hipertensi 120-139 80-89 

Stadium I 140-159 90-99 

Stadium II >160 >100 

 Berdasarkan etiologinya, hipertensi di klasifikasikan menjadi hipertensi 

primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer/essensial adalah hipertensi 

yang belum diketahui penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder adalah 

hipertensi akibat suatu penyakit atau karena ada kelainan yang mendasari seperti 

stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, hiperaldosteronisme dan 

sebagainya (Hustrini, 2014).  

b. Patofisiologi Hipertensi 

 Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial. Penyebab hipertensi sangat 

banyak, tidak bisa diterangkan hanya dengan satu faktor penyebab. Namun pada 

seluruh mekanismenya akan berujung pada kendali natrium (Na) di ginjal 

sehingga membuat tekanan darah meningkat (Yogiantoro, 2014). Berbagai 

mekanisme yang berperan dalam peningkatan tekanan darah antara lain : 

1) Peran Volume Intravaskular 

 Tekanan darah tinggi adalah hasil interaksi antara cardiac output (CO) dan 

total peripheral resistence (TPR) yang masing-masing dipengaruhi oleh 

berbagai faktor: 
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Sumber : Ilmu Penyakit Dalam FK UI (2014) 

 Volume intravasuklar merupakan determinan utama kestabilan tekanan 

darah dari waktu ke waktu. Tergantung keadaan TPR, apakah dalam kondisi 

vasokontriksi atau vasodilatasi. Jika TPR dalam kondisi vasodilatasi, maka 

tekanan darah akan menurun dan apabila TPR dalam kondisi vasokontriksi, 

maka tekanan darah akan meningkat. Bila asupan NaCl meningkat, makan ginjal 

akan merespon agar terjadi peningkatan ekskresi Na bersama urin. Tetapi bila 

upaya untuk mengeksresi NaCl melebihi ambang kemampuan ginjal, maka 

ginjal akan meretensi H2O sehingga volume intrvaskular meningkat. Ketika itu 

terjadi, maka secara otomatis CO juga akan mengalami peningkatan, akibatnya 

akan terjadi ekspansi volume intravaskluar sehingga tekanan darah meningkat 

(Yogiantoro, 2014),  

2) Peran Kendali Saraf Autonom 

 Persarafan autonom ada dua macam, yakni saraf simpatis dan saraf 

parasimpatis. Regulasi saraf simpatis dan parasimpatis berlangsung independen 

tidak dipengaruhi oleh kesadaran, akan tetapi terjadi secara otomatis mengikuti 

siklus sirkardian. Saraf simpatis akan menstimulasi saraf organ visceral 

(termasuk ginjal) melalui neurotransmitter seperti katekolamin, epinefrin 

maupun dopamin. Sedangkan saraf parasimpatis bekerja sebagai inhibitor kerja 

saraf simpatis. Karena pengaruh-pengaruh lingkungan misalnya genetik, stress 
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kejiwaan, rokok dan sebagainya maka akan terjadi aktivasi sistem saraf simpatis 

berupa kenaikan katekolamin, norepinefrin dan neurotransmitter lainnya yang 

menyebabkan meingkatknya denyut jantung, kemdian diikuti dengan 

meningkatnya curah jantung, sehingga tekanan darah akan meningkat 

(Yogiantoro, 2014). 

 

Sumber : Ilmu Penyakit Dalam FK UI (2014) 

3) Peran sistem RAA (Renin Angiotensin Aldosteron) 

 Tekanan darah yang menurun akan memicu refleks baroresptor. Kemudian 

secara fisiologis sistem RAA akan melalui jalur kaskade yang pada akhirnya 

akan di ekskresikan renin, kemudian renin mengubah angiotensinogen menjadi 

angiotensin I dan dengan bantuan ACE (Angiotensin Converting Enzyme), 

angiotensin I diubah menjadi angiotensin II. Pada akhirnya, angiotensin II akan 

memvasokontriksikan pembuluh darah dan menstimulasi korteks adrenal untuk 

mensekresi aldosterone yang akan berdampak pada retensi Na sehingga cairan 

intravaskular meningkat dan dapat meningkatkan tekanan darah (Yogiantoro, 

2014).  

4) Peran Dinding Vaskular Pembuluh Darah 

 Hipertensi merupakan penyakit yang terus menerus akan berlanjut seumur 

hidup. Pandangan baru tentang hipertensi dimulai dengan disfungsi endotel, lalu 



 

 
 

14 

berlanjut menjadi disfungsi vaskuler dan berakhir dengan TOD (Target Organ 

Damage). Darmashankar (2010) menjelaskan bahwa mekanisme hipertensi yang 

berhubungan dengan kerusakan pembuluh darah disebabkan oleh dua hal, 

pertama karena banyaknya ROS (Reactive Oxidative Stress) yang dihasilkan, 

maka dapat mengganggu kestabilan dinding vaskuler pembuluh darah dan kedua 

karena proses inflamasi dinding vaskuler sehingga memudahkan terjadinya 

aterosklerosis, yaitu salah satu faktor yang memicu peningkatan tekanan darah.  

2.1.3 Puasa 

a. Pengertian Puasa 

 Puasa dalam bahasa Arab disebut Shiyam atau Shaum, yang berarti menahan 

diri dari suatu perbuatan. Dalam hukum Islam, puasa berarti menahan, 

berpantang, atau mengendalikan diri dari makan, minum, berhubungan suami 

istri, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar sodiq hingga 

terbenam matahari (Sharifudin, 2003). Allah SWT berfirman : “Hai orang-

orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan 

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertqwa” (Al-Baqarah : 183). 

 Puasa daud merupakan puasa Sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Daud 

dengan cara sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa daud merupakan 

sebaik-baiknya puasa, derajat puasa yang paling tinggi serta puasa yang sangat 

disukai Allah. Dari Abdullah bin Amr bin Ash berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda : “Sebaik-baiknya sholat di sisi Allah adalah sholatnya nabi Daud a.s. 

dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa daud. Nabi Daud dulu tidur di 

pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di 

seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa di 

hari berikutnya” (Tuasikal, 2012). 

b. Manfaat Puasa Untuk Kesehatan 

 Menurut WHO, sehat yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial dan tidak 

ada keluhan penyakit atau merasa lemah. Dalam Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor 23 tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, 

jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 

dan ekonomi.  

 Puasa didefinisikan sebagai kondisi dimana tidak adanya makanan yang 

masuk ke dalam tubuh dari mulai terbit fajar sodiq sampai terbenamnya 

matahari. Penelitian tentang manfaat puasa sudah banyak dilakukan dan 

menunjukan hasil yang positif. Salah satu dari manfaat puasa yang sering diteliti 

adalah dilihat dari caloric restriction, alternate day fasting dan dietary 

restriction (Trepanowski, 2010). Penurunan jumlah makanan yang masuk baik 

melalui puasa, pembatasan asupan kalori dan diet telah terbukti membawa 

dampak yang baik bagi kesehatan, salah satu diantaranya adalah dapat 

memperlambat suatu proses kejadian penyakit, seperti penyakit autoimmun, 

aterosklerosis, kardiomiopati, kanker, diabetes, penyakit ginjal, peyakit 

neurodegeneratif dan penyakit pernafasan. Pembatasan intake kalori juga 

berpengaruh pada kesehatan kardiovaskuler, seperti dapat menurunkan tekanan 

darah dan menaikkan heart rate. Pembatasan kalori juga membuktikan bahwa 

terdapat penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes dan meningkatkan 

sensitivitas insulin serta menurunkan presentase lemak tubuh (Trepanowski, 

2010). Fernando et al (2009) menjelaskan bahwa puasa dalam jangka waktu 

singkat akan melindungi sel saluran pencernaan dari kanker dan terbukti efektif 

dalam mendukung efektivitas kemoterapi pada kanker. Puasa dalam kurun waktu 

singkat juga dapat berfungsi sebagai detoksifikasi racun dan puasa dalam jangka 

waktu panjang berfungsi dalam memperlambat proses penuaan sel (Cheng, 

2014). 

 Menurut Depkes (2005), beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa 

sangat baik dilakukan pada seseorang dengan konsentrasi kolesterol dalam darah 

tinggi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berpuasa dapat meningkatkan 

kadar HDL (High Density Lipoprotein) sebanyak 25 mg/dL dan menurunkan 

kadar trigelserid sebanyak 20 mg/dL. Selain itu, berpuasa juga dapat mengurangi 

produksi radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa yang ada di dalam 
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tubuh yang dapat mengganggu aktivitas kerja enzim sehingga menyebabkan 

terjadinya mutasi pada sel dan kerusakan pada dinding sel. Berpuasa daud juga 

mempunyai beberapa dampak positif tertentu seperti dapat mempercepat 

penyembuhan trauma sel syaraf (Jeong et al, 2011) dan dapat memperpanjang 

usia seseorang dengan menurunkan kadar kolesterol dan insulin sehingga faktor 

resiko untuk terjadi penyakit tertentu sangat jarang terjadi (Heilborn et al, 2005). 

 Puasa dalam islam tidak hanya menahan lapar dan haus, namun juga 

menahan amarah dan nafsu. Dengan menahan amarah dan nafsu, maka akan 

tercipta suasana yang nyaman dan tentram. Hal ini dapat mencegah aktivitas 

katekolamin yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari penyakit 

kardiovaskuler (Brown, 2013). Menurut Sabry (2013), Ibadah yang dilakukan 

oleh umat islam baik itu shalat, puasa, dzikir dan haji terbukti memberikan 

ketenangan bagi individu yang menjalankannya. 

c. Puasa dan Hipertensi  

  Mughni (2007) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara responden yang berpuasa ramadhan dengan yang tidak berpuasa ramadhan. 

Terdapat hubungan yang signifikan juga antara tekanan darah pada mahasiswa 

yang terbiasa berpuasa senin-kamis dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak 

terbiasa berpuasa senin kamis (Nurhidayah, 2014). Frekuensi jantung dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah input emosional pada sistem syaraf 

pusat. Pada saat puasa, kita dianjurkan untuk menahan amarah dan sifat-sifat 

negatif lainnya. Karena ketika marah, akan terjadi beberapa reflek simpatis, salah 

satunya yaitu peningkatan hormon katekolamin sehingga menyebabkan timbulnya 

sikap waspada yang dapat dirasakan dengan terpacunya denyut jantung dan 

peningkatan tekanan darah. Dengan berpuasa, kondisi psikis lebih tenang dan 

dapat menurunkan kadar katekolamin sehingga sistem kardiovaskuler dapat 

berfungsi dengan baik (Gugun et al, 2009).  

  Hasil yang berbeda ditemukan pada beberapa penelitian yang mengatakan 

bahwa tidak ada pengaruh siginifikan antara puasa dan tekanan darah. 
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Sallhamound AS et al (2005), menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara puasa dan tekanan darah. Kemungkinan hasil tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pola tidur, aktivitas, pola makan, gaya hidup 

dan status hidrasi selama berpuasa (Sayedda, 2013).  

 

2.2 Kerangka Teori 

 

*Keterangan  

X = Dihambat oleh puasa daud   
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2.3 Kerangka Konsep 

 

 

 

2.4 Hipotesis  

 Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah 

terdapat perbedaan tekanan darah pada lansia yang berpuasa daud dan lansia 

yang tidak berpuasa daud di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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