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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

4.1.1 Gambaran Umum 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta atas izin dari komite etik Fakultas Kedokteran UII dengan nomer 

etik 03/Ka.Kom.Et/70/KE/XII/2015. Daerah ini dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan 

angka harapan hidup tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 13,4% dan 

Kabupaten Sleman sendiri mempunyai penduduk lebih dari 50 tahun sebesar 

21,64% dari total penduduk kabupaten Sleman disertai dengan peningkatan 

kejadian hipertensi pada lansia mencapai 9,5% pada tahun 2013 dan 

meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan, 86 

desa dan 1.212 dusun dengan luas wilayah 57.482 Ha, sekitar 18% dari luas 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk 1.167.481 jiwa dan 

kepadatan penduduk 2031 jiwa/km2. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

588.368 orang dan penduduk perempuan 579.113 orang. 

4.1.2 Karakteristik Responden 

Penelitian ini diikuti oleh 48 responden yang terdiri dari kelompok 

puasa sebanyak 24 orang dan kelompok kontrol yang tidak berpuasa 

sebanyak 24 orang. Karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4.1. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa responden yang 

berpuasa daud sebagian besar adalah perempuan (79%), berusia lebih dari 

60 tahun (54%). Pada kelompok kontrol ditemukan gambaran yang serupa 

pada jenis kelamin, sedangkan pada usia sebagian besar berusia 55-60 tahun 

(58%). Karakteristik berbeda juga ditemukan dalam hal pekerjaan, pada 

kelompok puasa sebagian besar tidak bekerja (54%) dan pada kelompok 

kontrol sebagian besar bekerja (54%). Sedangkan untuk pendidikan, 

ditemukan karakteristik yang sama antara kelompok puasa dan kelompok 
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kontrol yaitu sebagian besar adalah lulusan pendidikan menengah, 54% 

untuk kelompok puasa dan 58% untuk kelompok kontrol. Berikut tabel 

deskripsi karakteristik responden pada kedua kelompok :  

Tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pekerjaan dan pendidikan.  
Karakteristik 

responden 

Kelompok puasa Kelompok kontrol 
P 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 

Jenis kelamin 

 Laki-laki 

 perempuan 

 

5 

19 

 

21% 

79% 

 

9 

15 

 

38% 

62% 

 

0,26 

Usia  

 50-60 tahun 

 >60 tahun 

 

11 

13 

 

 

46% 

54% 

 

 

14 

10 

 

 

58% 

42% 

 

0,26 

Pekerjaan  

 Bekerja  

 Tidak 

bekerja 

 

13 

11 

 

 

46% 

54% 

 

 

11 

13 

 

 

54% 

46% 

 

1,00 

Pendidikan  

 Dasar  

 Menengah  

 

11 

13 

 

 

46% 

54% 

 

 

10 

14 

 

 

42% 

58% 

 

1,00 

Total 24 100% 24 100%  

 

Selanjutnya dilakukan uji Chi Squere Independence untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan karakteristik antara kelompok puasa 

dan kelompok kontrol, didapatkan hasil seluruhnya yaitu p>0,05. Walaupun 

penelitian yang dilakukan peneliti tidak random, namun pada kedua 

kelompok ditemukan karakteristik yang sama, yaitu tidak ada perbedaan 

karakteristik antara kelompok puasa dan kelompok kontrol.  

4.1.3 Deskripsi tekanan darah pada masing-masing kelompok penelitian 

Tekanan darah adalah tekanan pada pembuluh nadi sistolik dan 

diastolik yang diukur dengan alat sphygmomanometer raksa dengan satuan 

mmHg. Berikut tabel yang menunjukkan deskripsi kategori tekanan darah 

pada masing-masing kelompok: 

Tabel 4.1.3 Kategori tekanan darah pada kedua kelompok  
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Kategori 
Kelompok puasa Kelompok kontrol 

Sistol Diastol Sistol Diastol 

Normotensi 46% 71% 46% 62% 

Pre-Hipertensi 21% 21% 8% 5% 

Hipertensi stage I 29% 8% 46% 33% 

Hipertensi stage II 4% - - - 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari masing-masing 

kelompok didominasi dengan kategori normotensi atau tekanan darah 

normal. 46% untuk tekanan darah sistol normal pada kelompok puasa dan 

kontrol, 71% tekanan darah diastol normal pada kelompok puasa dan 62% 

tekanan darah diastol normal pada kelompok kontrol. Namun, kategori pre-

hipertensi lebih banyak pada kelompok puasa dan kategori hipertensi stage 

I ditemukan lebih banyak pada kelompok kontrol. Berikut tabel yang 

menunjukkan deskripsi statistik tekanan darah pada masing-masing 

kelompok penelitian : 

Tabel 4.1.3 Tekanan darah pada saat baseline  

Deskripsi Kelompok Puasa 
Kelompok 

Kontrol 

P 

Tekanan darah 

sistol 

Rata-rata 127 128 

0,876* 
Standar deviasi 17,49 15,45 

Minimum 90 100 

maksimum 160 150 

Tekanan darah 

diastol 

Rata-rata 79 80 

0,602* 
Standar deviasi 11,08 9,65 

Minimum 60 70 

Maksimum 100 100 

*Uji Mann Whitney 

Berdasarkan data baseline pada tabel 4.1.3, diketahui bahwa rata-

rata tekanan darah sistol pada kelompok lansia yang melakukan puasa daud 

adalah 127 mmHg dan rata-rata tekanan darah diastole pada lansia yang 

melakukan puasa daud adalah 79 mmHg dengan tekanan darah sistol 

tertinggi adalah 160 mmHg dan tekanan darah diastol tertinggi adalah 100, 

tekanan darah terendah sistol adalah 90 mmHg dan tekanan darah diastol 
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terendah adalah 60. Selanjutnya dilakukan uji Mann Whitney pada data 

baseline kelompok puasa dan kelompok kontrol, kemudian didapatkan hasil 

p>0,05 yaitu p=0,876 pada data tekanan darah sistol dan p=0,602 pada data 

tekanan darah diastol. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan pada tekanan darah sebelum dilakukan intervensi. 

Kemudian setelah dilakukan intervensi puasa daud selama 22 hari, 

responden diukur kembali tekanan darahnya dan berikut tabel yang 

menunjukkan data tekanan darah sebelum dan setelah berpuasa daud pada 

kelompok puasa dan kelompok kontrol :   

Tabel 4.1.3 Tekanan darah sebelum dan sesudah puasa daud pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol 

Deskripsi Puasa Kontrol P 

Tekanan darah sistol pre (rata-rata, 

SD) 
127 (17,49) 128 (15,45) 0,876* 

Tekanan darah sistol post (rata-rata, 

SD) 
126 (15,78) 127 (12,39) 0,563* 

Selisih tekanan darah sistol (rata-rata, 

SD) 
1,04(11,97) 0,70(11,97) 0,924** 

Tekanan darah diastol pre (rata-rata, 

SD) 
79 (11,08) 80 (9,65) 0,602* 

Tekanan darah diastol post (rata-rata, 

SD) 
79 (8,68) 81 (6,53) 0,357* 

Selisih tekanan darah diastol (rata-

rata, SD) 
0,04(11,97) -0,41(9,65) 0,721* 

   *Uji Mann Whitney **independent t-test  

  Berdasarakan tabel 4.1.3, dilakukan uji normalitas data 

menggunakan uji Shapiro Wilk, karena jumlah data kurang dari 50. 

Didapatkan hasil bahwa seluruh persebaran data dari kedua kelompok tidak 

normal, kecuali pada data selisih tekanan darah sistol pada kelompok puasa 

(0,124) dan pada kelompok kontrol (0,072). Selanjutnya dilakukan uji 

Independent t-test untuk peresebaran data yang normal, didapatkan hasil 

p=0,358 (p>0,05) yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan 

pada selisih tekanan darah sistol antara kelompok puasa dan kelompok 

kontrol. Hasil uji Mann Whitney dilakukan untuk persebaran data yang tidak 

normal dan diperoleh hasil p>0,05 hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima 

dan H1 ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tekanan 

darah sistol dan diastol antara kelompok puasa dan kelompok kontrol. 
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4.2 Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan tekanan darah 

pada lansia yang berpuasa daud dengan lansia yang tidak melakukan puasa 

daud di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 

dilakukan berdasarkan pada penelitian sebelumnya bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara puasa terhadap tekanan darah pada populasi lansia 

(Gugun, 2009) dan penelitian Nurhidayah (2014), yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna antara santri yang sering melakukan puasa 

dibandingkan santri yang tidak sering berpuasa terhadap tekanan darah. 

Penelitian ini dilakukan selama 22 hari, hal ini didasari penelitian Heilbronn et 

al (2005) yang menyatakan bahwa puasa daud yang dilakukan selama tiga 

minggu dapat menurunkan kadar kolesterol, ansietas, tekanan darah, denyut 

jantung dan faktor resiko penyakit kronis lainnya. Berdasarkan penelitian 

tersebut, puasa yang dilakukan selama tiga minggu dapat menurunkan aktivitas 

simpatis tubuh, yang berdampak pada penurunan denyut jantung sehingga 

menimbulkan penurunan tekanan darah. Puasa ramadhan yang dilakukan 

secara penuh selama 30 hari terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah 

pada laki-laki yang berusia 19-32 tahun (Sayedda et al, 2013). Penelitian ini 

dilakukan sebelum bulan ramadhan sehingga puasa daud dipilih sebagai 

variabel bebas dalam penelitian ini.  

Karakteristik responden yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu 

seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dan sebagian 

besar berusia lebih dari 60 tahun yaitu sebanyak 54% pada kelompok puasa 

dan 42% pada kelompok kontrol. Karateristik responden tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh gugun (2009), yang menyatakan bahwa 

prevalensi hipertensi tertinggi dialami oleh lansia dikarenakan perubahan 

struktur pembuluh darah arteri yang semula elastis mengalami kekakukan, 

sehingga terdapat kenaikan tekanan darah sistolik disertai penurunan tekanan 

darah diastolik. Pengendalian hipertensi pada lansia diketahui sangat 

bermanfaat karena dapat mengurangi kejadian komplikasi kardiovaskuler oleh 
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karena usia lanjut mengalami penurunan fungsi organ, penurunan fungsi 

baroreseptor dan respon simpatik. Oleh karena itu, penanggulangan hipertensi 

terbaik yaitu dengan perubahan gaya hidup.  

Peneliti melakukan uji Paired t-test untuk mengetahui perbedaan 

tekanan darah sebelum dan sesudah puasa. Didapatkan hasil tidak terdapat 

perbedaan tekanan darah sistol dan diastol yang bermakna antara pretest dan 

posttest pada kelompok puasa dan kelompok kontrol dengan nilai tekanan 

sistol p=0,611 dan tekanan diastol p=0,586 (p>0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara tekanan 

darah sistol dan diastole pretest dan posttest pada kelompok yang berpuasa. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Soltani et al (2016) dan Salahuddin et al 

(2014), yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan 

antara pretest dan posttest tekanan darah sistol dan diastol pada responden 

yang melakukan puasa. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa 

responden cenderung memiliki pola tidur dan pola makan yang berbeda selama 

penelitian sehingga tidak ada perubahan pada tekanan darah sistol maupun 

diastol. Selain itu, masalah geografis juga menjadi masalah dalam penelitian 

ini, saat menjalankan penelitian ini yaitu ketika musim panas yang panjang 

sehingga memungkinkan responden mengalami dehidrasi dan menginduksi 

sistem renin angiotensin sehingga tekanan darah tidak mengalami penurunan.  

Hasil pengujian statistik menggunakan uji Mann Whitney terhadap 

hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada 

tekanan darah diastol antara kelompok yang melakukan puasa daud dan 

kelompok yang tidak melakukan puasa daud dengan nilai p=0,721 (p>0,05). 

Hal yang sama pula terjadi pada tekanan darah sistol dengan uji 

 Independent t-test tidak ada perbedaan yang signifikan antara tekanan darah 

sistol kelompok yang melakukan puasa daud dan kelompok yang tidak 

melakukan puasa daud dengan nilai p=0,924 (p>0,05)Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Alsharidah (2016), yang menjelaskan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang berpuasa dengan 

kelompok yang tidak berpuasa. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui 
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bahwa pola makan setiap responden tidak berubah selama menjalankan puasa. 

Peneliti juga tidak melakukan pengaturan diet pada responden sehingga 

responden cenderung bebas memakan sesuatu apapun yang dia suka dan 

menyebabkan tekanan darah tidak mengalami penurunan. Namun pada 

penelitian ini menjelaskan bahwa puasa dapat memperbaiki fungsi kognitif 

seseorang, dibuktikan dengan test neuropsychological dan didapatkan hasil 

bahwa puasa memiliki pengaruh positif pada fungsi psikomotor atau kecepatan 

proses berfikir dan perhatian seseorang.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Saleh (2005), yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara puasa 

ramadhan dengan tekanan darah. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui 

bahwa bulan ramadhan selalu jatuh pada musim panas yang panjang atau 

musim dingin yang pendek. Sehingga menyebabkan status hidrasi responden 

berbeda beda dan menyebabkan hasil yang kurang valid. Selain itu, perbedaan 

faktor sosial-ekonomi, perbedaan etnis, pengaruh pola makan, pola tidur dan 

aktivitas sehari-hari juga turut berperan dalam mempengaruhi hasil penelitian. 

Penelitian oleh Perk G et al (2001) juga menunjukan hasil yang sama yaitu 

tidak ada perbedaan tekanan darah pretest dan posttest saat puasa pada 

kelompok lansia hipertensi. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa 

pola tidur selama berpuasa menimbulkan banyak pengaruh pada hasil 

penelitian. Efek lain yang mungkin mempengaruhi juga adalah kebiasaan 

meminum obat yang berubah selama berpuasa. Bagaimanapun, berpuasa 

memiliki banyak manfaat untuk kesehatan afektif dan mental seseorang. Orang 

tersebut akan menemukan kenyamanan dan ketenangan hati serta fikiran. 

Penelitian oleh Nematy et al (2012), menunjukan hasil yang sama yaitu 

tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara puasa dengan tekanan 

darah, namun pada penelitian ini lebih di spesifikan kepada tekanan darah 

diastol. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kebiasaan makan, intake kalori, 

jumlah hari berpuasa, waktu pengambilan sampel ataupun penyakit genetik 

yang diderita. Gugun (2009) Menjelaskan bahwa tekanan darah yang tidak 

menurun disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yaitu pada saat 
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berpuasa, konsumsi air trebatas sehingga seseorang yang berpuasa cenderung 

mengalami dehidrasi. Ketika dehidrasi, organ lain akan mempertahankan 

tonisitas dan volume cairan tubuh dengan cara meningkatkan hormon 

vasopresin agar dapat menahan air dan cotrtex adrenal mengeluarkan hormon 

aldosteron untuk retensi Na sehingga tekanan darah cenderung mengalami 

kenaikan. 

Hasil penelitian ini berbeda ditemukan pada penelitian Sayedda (2013) 

yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tekanan 

darah pada kelompok yang berpuasa. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

tekanan darah menurun signifikan pada setengah bulan pertama berpuasa. Ini 

disebabkan karna saat berpuasa jiwa seseorang menjadi tenang, sehingga 

kontol parasimpatis bekerja dominan yang mengakibatkan penurunan kadar 

katekolamin sehingga curah jantung menurun dan tekanan darah ikut menurun 

(Yogiantoro, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Akturk (2012), juga menunjukkan hasil 

yang berbeda. Dijelaskan bahwa pada 10 responden laki-laki dan perempuan 

yang berusia 52 tahun ke atas mengalami penurunan tekanan darah setelah 

berpuasa selama 30 hari. Penelitian ini mengatakan bahwa kemungkinan besar 

yang menyebabkan tekanan darah menurun adalah pola hidup yang berbeda 

saat berpuasa. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa puasa dapat 

menurunkan faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskluer, salah satunya 

adalah hipertensi. 

Penelitian yang dilakukan peneliti tidak menunjukkan hasil yang 

signifikan dikarenakan beberapa hal seperti pola tidur yang berbeda pada setiap 

responden, gaya hidup yang berbeda, intake makanan yang berbeda dan 

konsumsi obat tertentu dari setiap responden. Menurut Gangswich et al (2006), 

kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan kerja saraf simpatis dan 

peningkatan rata-rata heart rate selama 24 jam, sehingga jika terjadi terus 

menerus maka akan menyebabkan peningkatan aktivitas simpatis yang 

berkepanjangan. Intake makanan yang tinggi natrium juga merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Menurut Yogiantoro 
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(2014), natrium yang tinggi dalam darah akan memicu keluarnya hormon 

aldosteron yang nanti akan meretensi air dan natrium sehingga tekanan 

osmolaritas akan meningkat, menyebabkan peningkatan volume intravaskuler 

kemudian mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Salah satu pola hidup 

yang buruk yaitu kurangnya aktivitas fisik dan nutrisi makanan sehari-hari 

yang tidak seimbang atau cenderung berlebihan, hal tersebut akan memicu 

timbulnya obesitas pada seseorang. Penelitian dari Framingham Heart Study 

menunjukkan hasil bahwa 78% laki-laki menderita hipertensi dan 65% 

perempuan menderita hipertensi yang diakibatkan oleh hal yang sama yaitu 

berat badan berlebih atau obesitas (Liliyasari, 2007). Selain itu, konsumsi 

beberapa obat juga dapat mengganggu hasil penelitian ini. Bisa saja responden 

mengalami penurunan tekanan darah karena meminum obat atau sebaliknya, 

meminum obat yang dapat menaikkan tekanan darah. Menurut Journal of 

Human Hypertension (2008), penelitian pada penderita hipertensi grade 2 dan 

grade 3 yang mengkonsumsi obat didapatkan hasil yang tidak signifikan yaitu 

tidak terdapat perbedaan tekanan darah pada responden yang mengkonsumsi 

obat dan melakukan puasa ramadan. Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil 

yang tidak signifikan diperoleh dari perubahan gaya hidup, penurunan aktivitas 

fisik dan peningkatan durasi tidur pada setiap responden, selain itu 

ketidakteraturan meminum obat saat berpuasa turut mempengaruhi hasil 

penelitian, saat berpuasa konsumsi obat hipertensi yang seharusnya dilakukan 

pagi hari akan diminum terlalu cepat yakni pada sebelum terbit matahari, 

sehingga berpengaruh pada tekanan darah responden. Sebenarnya penelitian 

pengaruh puasa terhadap penderita hipertensi yang mengkonsumsi obat akan 

menjadi efektif jika memakai obat anti hipertensi kerja panjang. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah : 

1. Peneliti sulit melakukan randomisasi karena sulitnya mencari lansia yang 

mau melakukan puasa daud. 
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2. Peneliti tidak membedakan antara responden yang sedang mengonsumsi 

obat tertentu, memiliki riwayat penyakit tertentu atau responden yang masih 

dalam batas normal. Sehingga membuat hasil penelitian yang didapatkan 

kurang valid. 

3. Peneliti dalam suatu waktu menggunakan sphygmomanometer dan 

stetoskop yang berbeda untuk mengukur tekanan darah, sehingga 

memungkinkan untuk membuat hasil yang tidak valid antar responden. 

4. Penelitian ini belum mampu menyeragamkan diet dan aktivitas fisik 

responden selama proses penelitian, sehingga dapat mempengaruhi hasil 

akhir penelitian. 

5. Peneliti belum mampu mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi tekanan darah pada lansia seperti kebiasaan diet, 

aktivitas fisik, faktor psikologis atau ketika pengukuran pasien sedang 

mengalami sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


