
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia  

1. Definisi 

Lanjut usia merupakan kejadian yang akan dialami oleh semua orang 

yang diberi umur panjang, dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Proses 

menghilangnya secara perlahan – lahan kemampuan jaringan lunak untuk 

memperbaiki atau mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi 

normalnya sehingga tidak dapat bertahan jelas ( termasuk infeksi )                    

dan memperbaiki kerusakan yang dideritanya disebut menuan – aging 

(Constantinides, 1994 dalam Darmojo, 2006 ). 

Batasan unsur menurut organisasi kesehatan dunia World Health 

Organisation ( WHO ) dalam Maryam (2008), ada empat tahap lanjutan 

usia meliputi : 

a. Usia pertengahan (Middle Age) yaitu seseorang yang harus berusia antara   

45- 59 tahun. 

b. Lanjut usia (Elderly) yaitu seseorang yang berusia antara 60-74 tahun 

c. Lanjut usia tua (Old) yaitu seseorang yang berusia antara 75-90 tahun 

d. Usia sangat tua (Very Old) yaitu seseorang yang berusia diatas 90 tahun 

pada lansia ada lima klasifikasi , yaitu  : 
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a. Pralansia 

    Seseorang yang berusia antara 45 – 59 tahun (Maryam, 2008) 

b. Lansia  

     Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih 

c. Lansia resiko tinggi 

    Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih atau seseorang yang 

berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan (Depkes RI, 

2003). 

d. Lansia Potensial 

     Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan barang atau jasa ( Depkes RI,2003). Lansia 

potensial tidak tergantung pada umur, karena tidak ada batasan dan 

kisaran umumnya, semua lansia yang memiliki keterampilan dapat 

berpotensi menghasilkan barang dan jasa. 

e. Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya 

bergantung pada bantuan orang lain (Depkes RI, 2003). 

B. Hipertensi 

1. Pengertian Hipertensi 

Hipertensi  merupakan  tekanan  darah  persisten  dengan  tekanan  

darah sistolik  diatas  140  mmHg  dan  tekanan  darah  diastolik  diatas  90  

mmHg (Sheps,  2005  dalam  Wahyuni,  2014). Hipertensi merupakan  

keadaan  ketika  tekanan  darah  sistolik  >120  mmHg  dan  tekanan darah  
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diastolik  >80  mmHg.  Hipertensi  adalah  tekanan  sistolik  ≥140  mmHg 

dan diastolik ≥90 mmHg (Potter dan Perry, 2005). 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang umum di 

negara berkembang. Hipertensi yang tidak segera ditangani berdampak pada 

munculnya penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung (Congestif Heart 

Failure - CHF) gagal ginjal (end stage renal disease) dan penyakit 

pembuluh darah perifer (Bustan, 2007). 

Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan 

pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang 

dibawa oleh darah sehingga terhambat sampai ke jaringan tubuh yang 

membutuhkan. Hipertensi sering kali disebut sebagai pembuluh gelap (silent 

killer), karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan 

gejala-gejalanya lebih dahulu sebagai peringatan bagi korbannya      

(Sustrani,     2004). 

2. Klasifikasi Tekanan Darah 

Menurut WHO dalam Soenarta (2005), batas normal tekanan darah 

sistolik adalah 120-140 mmHg dan diastolik 80-90 mmHg.  

Tabel 2.1. Klasifikasi hipertensi menurut WHO 

Klasifikasi Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

Hipertensi Ringan 140-159   90-99 

Hipertensi Sedang 160-179   100-109 

Hipertensi Berat  180    110 
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3. Jenis Hipertensi 

Menurut penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan yaitu 

hipertensi primer atau hipertensi esensial dan hipertensi sekunder atau 

hipertensi non esensial 

a. Hipertensi Primer (Esensial)  

Hipertensi primer (esensial), hipertensi ini tidak diketahui secara 

jelas penyebabnya. Suatu kondisi dimana terjadinya tekanan tinggi 

sebagai akibat dari gaya hidup seseorang dan faktor lingkungan. 

Seseorang yang pola makannya tidak terkontrol dan mengakibatkan 

kelebihan berat badan dan bahkan obesitas, merupakan pencetus awal 

untuk terkena penyakit tekanan darah tinggi. Begitu pula seseorang yang 

berada dalam lingkungan atau kondisi stressor  tinggi sangat mungkin 

terkena darah tinggi termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun 

bisa mengalami tekanan darah tinggi. (Smeltzer, Bore 2002). 

b. Hipertensi sekunder 

Hipertensi sekunder merupakan jenis hipertensi dengan penyebab 

tertentu (Bustan, 2007). Sekitar 5% kasus hipertensi merupakan kasus 

hipertensi sekunder dengan beberapa penyakit yang menjadi penyebab 

hipertensi, diantaranya penyakit parenkim ginjal, penyakit renovaskular, 

penyakit endokrin, sindrom cushing, hiperplasia adrenal kongenital, 

feokromositoma, koarktasio aorta, kehamilan, dan sebagai akibat 

pengobatan (Gray et al, 2002). 
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4. Faktor Risiko Hipertensi 

Banyak faktor yang berperan untuk terjadinya hipertensi, meliputi  

faktor yang tidak dapat diubah  seperti : 

a. Keturunan 

Genetik atau keturunan adalah jika salah satu anggota keluarga pernah 

memiliki riwayat terkena hipertensi maka anaknya pun dapat terkena 

hipertensi hal ini yang menjadikan hipertensi sebagai penyakit menurun 

atau genetik (Sheps, 2005). 

b. Usia 

Bagi kebanyakan orang, tekanan darah meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia. Bagi kaum pria, resiko ini lebih cepat terjadi, yaitu 

saat usia 40 – 50 tahun. Karena adanya hormon penyebab menstruasi, 

resiko hipertensi pada wanita dapat ditekan dan baru muncul  7 – 10 

tahun setelah menopause (Julianti, 2005). 

c. Ras 

Berdasarkan penelitian, rata-rata orang dari ras Afrika Amerika 

(Black American) memiliki level tekanan darah yang cukup tinggi di 

bandingkan dengan ras kulit putih (Caucasian). Mereka juga cenderung 

sensitif terhadap natrium. Umumnya, hipertensi menyerang mereka di 

usia muda. Oleh karena itu, mereka beresiko tinggi terhadap penyakit 

ginjal, stroke, dan jantung (Julianti, 2005). 

d. Jenis Kelamin 
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Wanita lebih banyak mengalami hipertensi daripada laki-laki. Pada 

wanita hipertensi lebih banyak disebabkan karena kurang gerak, 

cenderung banyak diam dirumah. Sampai usia 60 tahun wanita lebih 

tinggi terkena hipertensi dibandingkan laki-laki (Slamet Suyono, 2001). 

Faktor resiko yang bisa di kembalikan dan diubah (biasanya berupa 

gaya hidup) : 

a. Kegemukan / Obesitas  

Obesitas atau kegemukan merupakan ciri dari populasi penderita 

hipertensi. Curah jantung dan sirkulasi volume darah penderita 

hipertensi yang obesitas lebih tinggi dari penderita hipertensi yang 

tidak obesitas. Pada obesitas tahanan perifer pembuluh darah 

berkurang atau normal, sedangkan aktivitas saraf simpatis meninggi 

dengan aktivitas renin plasma yang rendah  (Martuti, 2009). 

b. Gaya Hidup 

Faktor kebiasaan, seperti merokok, makan makanan tinggi lemak, 

tidak senang makan buah dan sayur, peminum alcohol, dan tidak suka 

berolahraga merupakan pemicu terjadinya hipertensi (Permadi, 2008). 

c. Kalium Rendah 

Kalium membantu tubuh menjaga keseimbangan jumlah natrium di 

dalam cairan sel. Apabila tubuh kekurangan kalium, natrium yang 

berlebih di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan sehingga resiko 

hipertensi meningkat (Sutomo, 2009). 
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d. Stress 

Seseorang yang berada dilingkungan dengan kondisi stressor tinggi 

akan mudah terkena hipertensi. Stress akan berakibat pada penurunan 

permukaan filtrasi, aktivitas saaf simpatis yang berlebih serta produksi 

berlebih renin angiotensin. Aktivitas saraf simpatis yang berlebih 

mengakibatkan peningkatan kontraktilitas sehingga dapat 

meningkatkan tekanan darah (Martuti, 2009). 

e. Kurang Olahraga 

Olahraga isotonik, seperti bersepeda, jogging, dan aerobik yang 

teratur dapat memperlancar peredaran darah sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah. Orang yang kurang aktif berolahraga pada 

umumnya cenderung mengalami kegemukan. Olahraga juga dapat 

mengurangi atau mencegah obesitas serta mengurangi asupan garam 

kedalam tubuh. Garam akan keluar dari dalam tubuh bersama keringat 

(Setiawan et al, 2008). 

5. Komplikasi Hipertensi 

Komplikasi dari hipertensi dapat dipengaruhi semua organ, terutama 

jantung. Pada jantung bisa terjadi gagal jantung, angina pectoris, infark 

jantung, kematian mendadak. Prognosis tergantung pada ketaatan penderita 

dalam berobat dan beberapa hal, penyebab hipertensi yaitu hipertensi 

sekunder yang ditemukan sejak awal dan kelainanya dapat dikoreksi 

biasanya prognosisnya lebih baik, usia yaitu hipertensi yang diderita sejak 

muda prognosisnya kurang baik disbanding saat tua, jenis kelamin yaitu 
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wanita pada umumnya lebih dapat mentolerir kenaikan tekanan darah dari 

pada pria, makin tinggi tekanan darah prognosisnya lebih buruk (Wahdah, 

2011). 

Gagal jantung terjadi karena tekanan yang tinggi memaksa otot 

jantung bekerja lebih berat untuk memompa darah. Kondisi itu berakibat 

otot jantung akan menebal dan meregang sehingga daya pompa otot 

menurun. Pada akhirnya, dapat terjadi kegagalan kerja jantung secara 

umum. Tanda-tanda adanya komplikasi yaitu sesak nafas, dan terjadi 

pembengkakan pada tungkai bawah serta kaki (Setiawan et al, 2008). 

Gangguan pada sistem saraf  terjadi pada sistem retina (mata bagian 

dalam )dan system saraf pusat (otak). Didalam retina terdapat pembuluh-

pembuluh darah tipis yang akan menjadi lebar saat terjadi hipertensi, dan 

memungkinkkan terjadinya pecah pembuluh darah yang akan 

menyebabkkan gangguan pada organ penglihatan. Hipertensi yang 

berkepanjangan juga akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah 

pada organ ginjal, sehinga fungsi ginjal sebagai pembuang zat-zat racun 

bagi tubuh tidak berfungsi dengan baik. Akibat dari gagalnya sistem ginjal 

akan terjadi penumpukan zat yang berbahaya bagi tubuh yang dapat 

merusak organ tubuh lain terutama otak (Astawan, 2002). 

6. Penatalaksanaan Hipertensi  

Penatalaksanaan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita 

hipertensi dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu penataksanaan 

farmakologis atau penatalaksanaan dengan menggunakan obat-obatan 
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kimiawi dan penatalaksanaan non farmakologis atau penatalaksanaan tanpa 

menggunakan obat-obatan kimiawi. (Sustrani, 2005). 

a. Penatalaksanaan farmakologi 

 Umur dan adanya penyakit merupakan faktor yang akan 

mempengaruhi metabolisme dan distribusi obat, karenanya harus 

dipertimbangkan dalam memberikan obat antihipertensi. Hendaknya 

pemberian obat dimulai dengan dosis kecil dan kemudian ditingkatkan 

secara perlahan.  

b. Penatalaksanaan non farmakologi  

Penatalaksanaan non farmakologis dengan modifikasi gaya hidup 

sangat penting dalam mencegah tekanan darah tinggi dan merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengobati tekanan darah 

tinggi. Penatalaksanaan hipertensi dengan nonfarmakologis terdiri dari 

berbagai macam cara modifikasi gaya hidup untuk menurunkan tekanan 

darah (Sustrani, 2005) yaitu :  

a) Olahraga Teratur 

Latihan  olahraga  teratur  tidak  hanya  meningkatkan kesehatan  

dan  kesegaran  tubuh  tetapi  membuat  kimia  otak merasa baik  serta    

memicu pertumbuhan sel-sel baru. Bahkan berjalan  kaki  setengah  

jam  setiap  hari  dapat  membuat perbedaan  besar  dilakukan  kurang  

lebih  sekitar  30-45 menit/hari. 
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b) Relaksasi 

perawatan  eksklusif  untuk hipertensi,  teknik  relaksasi,  seperti  

banyak  penelitian menunjukkan, mungkin sama efektif sebagai anti 

Terapi  relaksasi  terdiri dari teknik terutama ditujukan untuk 

menurunkan ketegangan fisik dan mental. Ini termasuk relaksasi  otot,  

pernafasan  diafragma,  latihan  otogenik,  citra dipandu,  meditasi,  

biofeedback,  hipnosis,  yoga,  dan  terapi lainnya  yang  melibatkan  

pikiran  dan  tubuh.  Meskipun  tidak biasanya  digunakan  sebagai  

hipertensi. 

c) Simple Massage  

Simple massage  adalah keahlian terapis untuk memijat pasien  

yang  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  nyaman  serta dapat 

melancarkan aliran darah yang dapat di gunakan sebagai metode 

penurunan tekanan darah. 

C. Slow stroke back massage  

1. Pengertian 

Massage adalah stimulasi kuteneus tubuh secara umum, sering di  

pusatkan  di  punggung  dan  bahu.  Massage  tidak  secara  spesifik 

menstimulasi  reseptor  yang  sama  seperti  reseptor  nyeri  tetapi  dapat 

mempunyai  tetapi  dapat  mempunyai  dampak  melalui  sistem  control 

desenden.  Massage  dapat  membuat  pasien  lebih  nyaman  karena 

massage  membuat  relaksasi  otot  (Smeltzer,  2001  dalam  penelitian 

Mukhoirotin 2010). 
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2. Sejarah  

Pijat merupakan terapi kuno yang telah digunakan di Cina selama 

lebih dari 5.000 tahun (McRee, Noble, & Pasvogel, 2003). Ini adalah salah 

satu yang paling  banyak digunakan terapi komplementer dan telah menjadi 

bagian dari keperawatan armamentarium selama berabad-abad. Ironisnya, 

namun, pada saat pijat semakin banyak digunakan oleh masyarakat umum, 

perawat jarang mengelola kembali menggosok atau jenis lain dari pijat. Pijat 

sering dikombinasikan dengan terapi lain seperti musik, aromaterapi, 

akupresur, dan sentuhan sederhana, sehingga sulit untuk membedakan efek 

khusus pijat dari orang-orang yang dihasilkan dari kombinasi terapi. Hasil 

dalam banyak studi menunjukkan efek positif pijat dalam memproduksi 

relaksasi, memperbaiki tidur, dan mengurangi rasa sakit. 

Pijat telah ditemukan untuk menghasilkan respon relaksasi 

(Hattan,Raja,   & Griffiths, 2002; Holland & Pokorny, 2001; McNamara, 

Burnham, Smith, & Carroll, 2003). Peneliti telah melaporkan bahwa pijat 

mengakibatkan penurunan parameter fisiologis (sistolik dan diastolic 

tekanan darah, denyut jantung, dan suhu kulit) menunjukkan respon 

relaksasi (Holland & Pokorny; Snyder, Egan, & Burns, 1995a). 

Stimulasi aktivitas  saraf    simpatis  akan meningkatkan  resistensi  

pembuluh darah  perifer  dan  curah  jantung sehingga  akan  berdampak  

pada peningkatan  tekanan  darah  secara intermiten atau tidak menentu 

(Nasution, H. 2011). 
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Stimulasi  pada  kulit  yaitu  slow stroke  back  massage  dimana  

massage ini  berfungsi  untuk  membuat  keadaan pasien  merasa  nyaman  

sehingga  dapat menurunkan  tingkat  stres  pasien  serta menyebabkan  

vasodilatasi  pembuluh darah  yang  berdampak  pada  penurunan tekanan 

darah ( Retno, 2012). 

Mekanisme slow stroke back massage yaitu meningkatkan  relaksasi  

dengan menurunkan  aktivitas  saraf  simpatis  dan meningkatkan  aktivitas  

saraf  parasimpatis, sehingga menyebabkan  terjadinya  pelepasan endorfin 

yang  membuat  pembuluh  darah menjadi  vasodilatasi (Berman,  

Snyder,Kozier, & Erb, 2009). 

Slow  stroke  back  massage  dapat  menstimulasi  saraf-saraf di  

superficial  kulit  yang  kemudian diteruskan  ke  otak  di  bagian  

hipotalamus. Sistem  saraf  desenden  melepaskan  opiat endogen  seperti  

hormon  endorphin. Pengeluaran  hormon  endorphin mengakibatkan  

meningkatnya  kadar hormon  endorphin  didalam  tubuh  yang akan 

meningkatkan produksi kerja hormone dopamin. Peningkatan  hormon  

dopamine mengakibatkan  terjadinya  peningkatan aktivitas sistem saraf 

parasimpatis. Sistem saraf  parasimpatis  berfungsi  mengontrol aktivitas  

yang  berlangsung  dan  bekerja pada  saat  tubuh  rileks,  sehingga  

penderita hipertensi  mempersepsikan  sentuhan sebagai  stimulus  respon  

relaksasi  dan menyebabkan  penurunan  tekanan  darah (Potter & Perry, 

2010). 
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Apabila seseorang mempersepsikan sentuhan  sebagai  stimulus  untuk  

rileks kemudian  akan  muncul  respon  relaksasi. Efek  relaksasi  melalui  

penurunan  sekresi hormon katekolamin (epinefrin  dan norepinefrin) akan  

berlanjut  pada penurunan  aktivitas  saraf  simpatis  disertai penurunan 

tekanan darah. Efek penurunan tekanan  darah  dari slow  stroke  back 

massage didapatkan  melalui  vasodilatasi pembuluh  darah,  mengurangi  

sekresi hormon  katekolamin  (epinefrin  dan norepinefrin) dan  dapat  

mengurangi  rasa nyeri  kepala  akibat  hipertensi  sehingga komplikasi  

lebih  lanjut  dapat  dicegah (Moraska, et al., 2009). 

Massage adalah stimulasi kuteneus tubuh secara umum, sering di  

pusatkan  di  punggung  dan  bahu.  Massage  tidak  secara  spesifik 

menstimulasi  reseptor  yang  sama  seperti  reseptor  nyeri  tetapi  dapat 

mempunyai  tetapi  dapat  mempunyai  dampak  melalui  sistem  control 

desenden.  Massage  dapat  membuat  pasien  lebih  nyaman  karena 

massage  membuat  relaksasi  otot  (Smeltzer,  2001  dalam  penelitian 

Mukhoirotin 2010). 

3. Teknik remedial massage yang digunakan untuk gejala hipertensi antara 

lain: 

a.  Stroking/menggosok 

b.  Petrisage/memijat 

c.  Friction/gerusan 

4. Bagian tubuh yang di berikan massage 
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Bagian tubuh yang di berikan  massage  pada kondisi akibat hipertensi 

antaralain  adalah (1)  Stroking, petrisage, friction  di bagaian columna 

vertebralis (2) Petrisage dan friction  pada  bagian  titik  nyeri  yang  di  

tujukan  untuk  penyembuhan tekanan darah tinggi. 

5. Penatalaksanaan  remedial massage 

1) Stroking di bagian columna vertebralis 

Stroking  menggunakan  ujung tiga jari (telunjuk, jari tengah, jari  manis)  

dengan  posisi  merapat,  di  perkuat  dengan  tangan  kiri pada  samping  

merapat,  columna  vertebralis  di  mulai  dari  sacrum ruas ke 2 sampai 

dengan cervikalis ruas ke 7. Di kerjakan sebanyak 5x ulangan masing 

masing 10 detik.  

2) Petrisage di bagian columna vertebralis 

Petrisage  (memijat/pijatan)  dengan  menggunakan  kedua  ibu jari 

berhadap hadapan secara bersamaan pada columna vertebralis di  mulai  

dari  C7  sampai  S2,  di  kerjakan  sebanyak  5x  masing-masing 10 

detik.  

3) Friction di bagian columna vertebralis 

Friction  (gerusan)  dengan  menggunakan  ujung  tiga  jari merapat 

(telunjuk, jari tengah, jari manis) di bantu dengan tangan kiri  

memperkuat  untuk  memperkuat  tekanan  dengan  gerakan menekan  

dan  memutar  kearah  ibu  jari,  pada  kanan,  kiri  columna vertebralis  

dimulai  dari  C7  sampai  S2  di  kerjakan  sebanyak  3x ulangan masing 

masing 10 detik. 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

            Sumber : (Potter & Perry, 2010). 
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E. Kerangka Konsep 

     Variabel Bebas                                                      Variabel Terikat 

Slow Stroke Back Massage 

(SSBM) 

 Tekanan Darah 

Penderita Hipertensi 

 

                          Variabel Luar 

           

 

 

 

 

Keterangan :     Gambar 2.2 Kerangka konsep 

                       : diteliti 

                        : tidak diteliti 

 

F. Hipotesis  

Hipotesis  merupakan  pernyataan  suatu  dalil  atau  kaidah,  tetapi 

kebenaranya belum terujikan (Saryono, 2009).  Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Ha : Ada pengaruh slow stroke back massage terhadap penurunan tekanan 

darah pada lansia dengan hipertensi. 

 

 

1. Jenis kelamin  

2. Umur 

3. Olahraga 

4. Asupan garam 

5. Merokok 

6. Stress 

7. Obesitas  
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