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ABSTRACT

EFFECT OF CLASSICAL MUSIC TO DECREASE OF BLOOD
PRESSURE IN ELDERLY PATIENTS WITH HYPERTENSION

By

Andhika Mahatidanar H

Hypertension is a disease that often occurs in the elderly because the elderly there
is a decrease of the physiological system, especially on the cardiovascular system.
At the moment there is a non-pharmacological method that can lower blood
pressure is to listen to classical music. The purpose of this study was to determine
the effect of classical music on the reduction of blood pressure in elderly patients
with hipertensia. This research is an experimental research with cross sectional
study that was conducted in November-December 2015 in New Town Village,
District East Reef headland, Bandar Lampung. Samples in this study were 40
elderly people were collected for a total sampling. Hypertension is obtained with
blood pressure checks and interviews history of anti-hypertensive drug
consumption. The result showed a sample of 40 people is 16 men and 24 women,
and then the sample is given classical music therapy. With the result that as many
as 37 samples decreased blood pressure and 3 samples did not decrease blood
pressure. Based on the analysis of t-test and Wilcoxon gained influence of
classical music to the decrease in blood pressure of elderly patients with
hypertension (p value = 0.000) (α = 0.005). Then the conclusion is that there is the
influence of classical music to the reduction of blood pressure in elderly
hypertensive patients.

Keywords: hypertension, music clasic, elderly



ABSTRAK

PENGARUH MUSIK KLASIK TERHADAP PENURUNAN TEKANAN
DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI

Oleh

Andhika Mahatidanar H

Hipertensi adalah penyakit yang sering terjadi pada lansia dikarenakan pada lansia
terjadi penurunan dari sistem fisiologis terutama pada sistem kardiovaskular. Pada
saat ini ada satu metode non-farmakologi yang dapat menurunkan tekanan darah
yaitu dengan mendengarkan musik klasik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh musik klasik terhadap penurunan tekanan darah pada lansia
penderita hipertensia. Penelitian ini merupakan penelitian experimental dengan
rancangan cross sectional yang dilaksanakan pada bulan November-Desember
2015 di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan tanjung Karang Timur, Bandar
Lampung. Sampel pada penelitian ini adalah lansia sebanyak 40 orang yang
dikumpulkan dengan concesutive sampling. Hipertensi diperoleh dengan
pemeriksaan tekanan darah dan wawancara riwayat konsumsi obat anti hipertensi.
Hasil penelitian didapatkan sampel berjumlah 40 orang yaitu 16 orang laki-laki
dan 24 orang perempuan, dan kemudian sampel tersebut diberikan terapi musik
klasik. Dengan hasil yaitu sebanyak 37 sampel mengalami penurunan tekanan
darah dan 3 sampel tidak mengalami penurunan tekanan darah. Berdasarkan hasil
analisis t-test dan wilcoxon didapatkan pengaruh musik klasik terhadap penurunan
tekanan darah lansia penderita hipertensi (p value= 0,000)(α=0,005). Maka
kesimpulannya adalah terdapat pengaruh mendengarkan musik klasik terhadap
penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi.

Kata kunci: hipertensi, musik klasik, lansia
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lanjut usia adalah proses yang tidak dapat dihindari. Memasuki masa lansia

sangat diperlukan kesadaran diri untuk mempertahankan derajat  kesehatan

dengan taraf yang setinggi – tingginya supaya terhindar  dari penyakit atau

gangguan kesehatan, agar lansia tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan

dengan mandiri (Mubarak, 2005). Seiring dengan pertambahan  usia

terjadinya perubahan-perubahan fisiologis pada lansia yang disertai  dengan

berbagai masalah  kesehatan yang menyebabkan tingginya  penyakit

degeneratif.  Penyakit degeneratif membawa konsekuensi terhadap perubahan

dan  gangguan  pada  system kardiovaskuler, antara  lain  terjadi  penyakit

hipertensi (Darmojo et all 2009).

Penyakit  hipertensi  merupakan peningkatan  tekanan  darah yang  memberi

gejala  berlanjut pada target  organ, seperti stroke untuk otak, penyakit jantung

koroner untuk  pembuluh  darah jantung  dan  untuk otot  jantung

(Amiruddin,  2007).  Hipertensi merupakan  kondisi  tekanan  darah  sistolik

sama  atau lebih  tinggi dari  140 mmHg dan tekanan darah diastolik  lebih

tinggi  dari 90 mmHg,  yang  terjadi  karena  menurunnya elastisitas  arteri

pada  proses  menua  pada lansia (Harrison, 2005). Hipertensi telah menjadi
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masalah utama dalam kesehatan masyarakat sehingga WHO tahun 2000

menunjukkan, di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 26,4% penghuni

bumi mengidap hipertensi. Indonesia di perkirakan akan meningkat kejadian

hipertensi sebanyak 80% di tahun 2025.

Kejadian hipertensi meningkat disetiap negara dan dilihat dari Prevalensi

lansia yang menderita hipertensi di kota Padang berjumlah 36,456 orang

(8,1%) (Darmojo et all 2009). Di Indonesia banyaknya lansia yang menderita

hipertensi diperkirakan 15 juta orang tetapi hanya 4% yang merupakan

hipertensi terkontrol, prevalensi 6-15% pada orang lanjut usia, 15%

diantaranya tidak menyadari sebagai penderita hipertensi sehingga mereka

cenderung untuk menjadi hipertensi berat karena mereka tidak menyadari dan

tidak mengetahui faktor-faktor resikonya dan 90% merupakan hipertensi

esensial saat ini penyakit degeneratif dan cardiovascular sudah merupakan

salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia (Junaidi, 2010).

Pencegahan hipertensi, umumnya dilakukan dengan mengubah gaya hidup

seperti pengurangan berat badan pada anak yang obes, pengaturan diet

makanan, olah raga teratur dan mengurangi stres. Rangkaian ini merupakan

tatalaksana non farmakologi. Pengaturan diet makanan dan olahraga teratur

umumnya telah terbukti dapat menurunkan tekanan darah. Tetapi ada metode

non farmakologi lain yang dapat menurunkan tekanan darah yaitu dengan

menggunakan musik klasik, namun penggunaan musik klasik sebagai

tatalaksana non farmakologik dalam hal menurunkan tekanan darah masih

dalam tahap perkembangan (Junaidi, 2010).
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Musik klasik adalah esensi keteraturan dan membaca pada semua hal yang

baik, adil dan indah. Berdasarkan pengertian musik secara umum dapat

diartikan sebagai sesuatu cipta, rasa, dan karsa manusia yang indah dan

dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian, suara melodi, ritme dan harmoni

yang dapat membangkitkan emosi, dan bisa membuat mood menjadi bahagia,

menghilangkan stress, pengiring selama proses pembelajaran dan juga bisa

untuk mengurangi nyeri (Campbell, D. 2007). Musik klasik akhir-akhir ini

mulai diperkenalkan dan dipopulerkan setelah banyak penelitian yang

membahas dan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh positif musik klasik

terhadap kehidupan baik untuk kesehatan ataupun juga peranannnya dalam

pembelajaran. Musik klasik seperti karya Mozart, Bach, Bethoven, dan

Vivaldi dapat meningkatkan kemampuan mengingat, mengurangi stress,

meredakan ketegangan, meningkatkan energi dan meningkatkan daya ingat.

(Campbell, D. 2007). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saloma

(2007) mendengarkan musik klasik dapat mengurangi kecemasan dan stres

sehingga tubuh mengalami relaksasi, yang mengakibatkan penurunan tekanan

darah dan denyut jantung terutama pada anak remaja. Dari uraian di atas dapat

penulis dapat menyimpulkan bahwa pada temuan sebelumnya yang

menunjukan adanya pengaruh musik klasik terhadap penurunan tekanan darah

pada anak remaja.

Kelurahan Kota Baru terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur,

Bandar Lampung, berdasarkan pra-survey yang penulis lakukan di temukan

data di bagian pelayanan bidang kesehatan bahwa di Kelurahan Kota Baru

masih cukup banyak lansia yang menderita penyakit hipertensi dan terus
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meningkat setiap tahunnya di samping banyak penyakit yang lainnya seperti

diabetes militus, asam urat, osteoporosis dan inilah alasan penulis melakukan

penelitian di lokasi Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur,

Bandar Lampung

Berdasarkan fenomena tersebut di atas bahwa musik klasik bisa digunakan

sebagai salah satu metode menurunkan tekanan darah dan inilah yang

menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkaji dan meneliti dengan judul

“Pengaruh musik klasik terhadap penurunan tekanan darah pada lansia

penderita hipertensi “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka

dapatt dirumuskan permasalahan penelitian: Apakah terdapat pengaruh musik

klasik terhadap penurunan tekanan darah lansia penderita hipertensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh musik klasik dapat

menurunkan tekanan darah, khususnya untuk lansia yang memiliki tekanan

darah tinggi.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan mampu menambah pengetahuan dan

pengalaman dalam menulis karya ilmiah serta dapat menerapkan ilmu

yang telah didapat selama perkuliahan.

1.4.2 Bagi Subjek Penelitian

Bagi lansia di Kelurahan Kota Baru, sebagai sarana dalam kesehatan

untuk meningkatkan kualitas hidup .

1.4.3 Bagi Masyarakat

Tulisan ini mampu memotivasi masyarakat untuk menerapkan metode

pola hidup sehat salah satunya dengan mendengarkan musik klasik.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lanjut Usia (Lansia)

2.1.1 Definisi Lansia

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada

daurkehidupan manusia sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4)

UU No.13Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut

adalah seseorang yangtelah mencapai usia lebih dari 60 tahun (Maryam

dkk, 2008). Berdasarkan definisi secara umum, seseorang dikatakan

lanjut usia(lansia) apabila usianya 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu

penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan

yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi

dengan stres lingkungan. Lansia adalah kelompok usia 60 tahun keatas

yang rentan terhadap kesehatan fisik dan mental. Penuaan atau dikenal

dengan aging berarti merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan

yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi

dengan stress lingkungan. Penurunan kemampuan berbagai organ,

fungsi dan sistem tubuh bersifat alamiah/fisiologis. Pada umumnya

tanda proses menua mulai tampak sejak usia 45 tahun dan

memimbulkan masalah di usia sekitar 60 tahun (Efendi, 2009).
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Penetapan usia 65 tahun ke atas sebagai awal masa lanjut usia

(lansia)dimulai pada abad ke-19 di negara Jerman. Usia 65 tahun

merupakan batas minimal untuk kategori lansia. Namun, banyak lansia

yang masih menganggap dirinya berada pada masa usia pertengahan.

Usia kronologis biasanya tidak memiliki banyak keterkaitan dengan

kenyataan penuaan lansia. Setiap orang menua dengan cara yang

berbeda-beda, berdasarkan waktu dan riwayat hidupnya. (Potter &

Perry, 2009).

Menurut pendapat berbagai ahli dalam Efendi (2009) batasan-

batasanumur yang mencakup batasan umur lansia adalah sebagai

berikut:

a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab 1 Pasal

1 ayat 2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang

mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.

b. Menurut World Health Organization (WHO), usia lanjut dibagi

menjadi empat kriteria berikut : usia pertengahan (middle age) ialah

45-59 tahun, lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua

(old) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (very old) ialah di atas 90

tahun.

c. Menurut Dra. Jos Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu :

pertama (fase inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities)

ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun,

keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia.
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d. Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro masa lanjut usia

(geriatric age) : >65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (getiatric

age) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu young old

(70-75 tahun), old (75-80 tahun), dan very old ( > 80 tahun) (Efendi,

2009).

2.1.2 Karakteristik Kesehatan Lanjut Usia

Semua makhluk hidup secara normal akan mengalami proses penuaan.

Proses menua didefinisikan sebagai perubahan yang terkait waktu,

bersifat universal, intrinsik, progresif, dan detrimental. Keadaan ini

menyebabkan berkurangnya kemampuan beradaptasi terhadap

lingkungan dan kemampuan bertahan hidup. Banyak faktor yang

mempengaruhi proses penuaan setiap individu dan setiap organ tubuh,

hal ini dipengaruhi gaya hidup, lingkungan, dan penyakit degeneratif.

Proses menua pada berbagai organ seperti komposisi tubuh, otak,

jantung, paru, ginjal dan saluran kemih, gastrointestinal, serta

muskulosketal pada lansia dijelaskan sebagai berikut (Arisman, 2009).

a. Komposisi tubuh

Pada lansia massa otot berkurang akibat penuaan sedangkan massa

lemak bertambah. Massa tubuh yang tidak berlemak berkurang

sebanyak 6,3% sedangkan sebanyak 2% massa lemak bertambah

dari berat badan perdekade setelah usia 30 tahun. Jumlah cairan

tubuh berkurang dari sekitar 60% berat badan pada orang muda

menjadi 45% dari berat badan wanita lanjut usia. Tinggi badan
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lansia dapat lebih rendah dibandingkan tinggi badan saat usia muda,

akibat osteoporosis (Arisman, 2009).

b. Otak

Seiring bertambahnya usia berat otak akan mengalami penurunan.

Berat otak pada usia 90 tahun berkurang 10% dibandingkan saat

masih muda. Jumlah sel neuron berkurang kira-kira sebanyak

100.000 sel sehari. Pada lansia sehat sekitar 10% mengalami atrofi

otak difus. Bila dibandingkan seseorang yang  berusia 25 tahun,

lansia 75 tahun menunjukkan kemunduran sebesar 20-45% dalam

kecepatan menulis tangan, memasang kancing, dan memotong

dengan pisau. Selain itu, akibat hilangnya mekanisme autoregulasi

otak banyak lansia menjadi rentan terhadap iskemia otak apabila

tekanan darahnya di bawah 80 mmHg. Kondisi lain yang berubah

adalah melambatnya proses informasi, menurunnya daya ingat

jangka pendek, berkurangnya kemampuan otak untuk membedakan

stimulus atau rangsang yang datang, dan kemampuan kalkulasi.

Namun demikian, banyak lansia tetap mempertahankan fungsi

intelektual dengan baik sampai mereka berusia 80 tahun (Arisman,

2009).

c. Jantung dan pembuluh darah

Manusia sehat dapat meningkatkan curah jantung secara efektif

sebagai tanggapan terhadap latihan jasmani sebagai bentuk

kompensasi perubahan. Akibat proses menua denyut jantung

berubah, antara lain berkurangnya frekuensi jantung, respon
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terhadap stres, dan compliance ventrikel kiri. Akibatnya timbul

keterbatasan dalam aktifitas keseharian pada lansia terutama

aktifitas yang berat. Frekuensi denyut jantung maksimal menurun

pada lansia (frekuensi denyut jantung = 220 – umur), curah jantung

yang meningkat sebagai tanggapan terhadap stres sangat tergantung

pada volume sekuncup (stroke volume) dan kinerja jantung lansia

akan lebih rentan terhadap kondisi kekurangan cairan seperti pada

keadaan dehidrasi dan perdarahan (Arisman, 2009).

Sklerosis dan kalsifikasi dapat menyebabkan disfungsi katup

terutama pada stenosis aorta. Elastisitas jaringan penyambung

pembuluh darah berkurang dan kejadian aterosklerosis meningkat.

Keadaan ini akan mengakibatkan resistensi pembuluh darah perifer.

Respon otot polos pembuluh darah terhadap stimulasi adrenergik

beta menurun sehingga menyebabkan relaksasi dan vasodilatasi

berkurang. Selain menambah stres pada jantung, perubahan ini

dapat meningkatkan prevalensi penyakit aterosklerosis sehingga

menempatkan  lansia pada risiko tinggi mengalami morbiditas dan

mortalitas akibat kegawatan jantung dan pembuluh darah termasuk

hipertensi. Fibrosis pada nodus AV dan sistem konduksi merupakan

predisposisi henti jantung dan gangguan  irama jantung

lainnya(Arisman, 2009).

d. Paru

Perubahan fungsi paru-paru lansia meliputi compliance paru dan

rongga dada menurun, aktivitas silia menurun, volume residu
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meningkat, kapasitas vital berkurang, refleks batuk menurun,

volume ekspirasi paksa menit pertama (FEV1) berkurang 25

ml/tahun setelah usia 30 tahun, pertukaran gas terganggu dan

kekuatan otot pernapasan berkurang.  Akibatnya tekanan oksigen

berkurang (PaO2), arus udara ekspirasi melambat, retensi dahak dan

menurunnya sensitivitas terhadap hipoksia dan hiperkarbia

(Arisman, 2009).

e. Ginjal dan Saluran kemih

Gangguan jantung dan aterosklerosi menyebabkan berkurangnya

jumlah darah yang sampai ke ginjal.Keadaan ini juga disebabkan

oleh bekurangnya jumlah dan ukuran glomerulus sebagai tempat

menyaring plasma. Proses menua menyebabkan kapasitas untuk

mengeluarkan air dalam jumlah besar berkurang karena

ketidakmampuan untuk mengeluarkan urin yang encer. Akibatnya

dapat terjadi pengenceran natrium serum sampai dengan

hiponatremia yang mengakibatkan timbulnya rasa lelah, letargi,

kelemahan non spesifik dan bingung (Arisman, 2009).

f. Gastrointestinal

Memasuki usia 60 tahun, sekresi HCL dan pepsin berkurang.

Akibatnya penyerapan vitamin 12 dan zat besi menurun. Absorpsi

karbohidrat juga menurun, namun absorpsi protein tampaknya tidak

terganggu. Produksi 1-25 dihidroksivitain D menurun sehingga

berpengaruh pada kejadian osteoporosis dan osteomalasia pada

lansia. Motilitas lambung dan pengosongan  lambung menurun
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seiring dengan meningkatnya usia. Selain itu lapisan lambung lansia

menipis sehingga lansia rentan terhadap kelainan di lambung seperti

gastritis (Arisman, 2009).

Walaupun berat total usus halus (diatas usia 40 tahun) berkurang,

namun penyerapan zat gizi pada umumnya masih dalam batas

normal, kecuali kalsium (diatas usia 60 tahun) dan zat besi hal ini

disebabkan oleh motilitas usus halus yang masih normal, sedangkan

motilitas usus besar tidak jelas terganggu walaupun konstipasi

sering terjadi pada lansia (Arisman, 2009).

g. Muskuloskeletal

Komposisi otot berubah sepanjang waktu saat miofibril digantikan

oleh lemak, kolagen, dan jaringan parut. Aliran darah ke otot

berkurang sebanding dengan meningkatnya usia seseorang, hal ini

diikuti berkurangnya jumlah zat-zat gizi dan energi yang tersedia

untuk otot sehingga kekuatan otot berkurang. Pada usia 60 tahun,

kehilangan total adalah 10-20% dari kekuatan otot yamg dimiliki

pada usia 30 tahun. Massa tulang umumnya berkurang setelah usia

45 tahun sesuai dengan jenis kelamin.Pada wanita kehilangan

sekitar 25% dan pada pria sekitar 12% dari total masa tulang awal.

Reabsorpsi tulang terjadi lebih besar daripada formasi tulang.

Akibatnya kekuatan dan stabilitas tulang menurun, terutama pada

tulang trabekular. Penurunan kekuatan dan stabilitas tulang

terutama ditemukan pada tulang vertebra, pergelangan, dan paha.

Kejadian osteoporosis dan fraktur meningkat pada area tulang
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tersebut. Kejadian ini terutama terjadi pada lansia wanita akibat

pengaruh esterogen (Arisman, 2009).

Perubahan degeneratif terjadi pada sendi-sendi penyangga tubuh

seperti lutut, paha, dan lumbal. Pada usia 30 tahun, kartilago yang

meliputi permukaan sendi tulang penyangga mulai rusak. Dengan

berjalannya waktu, fisura vertikal yang dalam muncul dan sel  yang

memproduksi kartilago mati atau menjadi kurang aktif. Akhirnya

lapisan kartilago mengalami erosi, sehingga tulang di bawahnya

menjadi terpajan dengan tulang yang berhadapan. Kontak ini akan

menimbulkan rasa nyeri dan menghasilkan krepitasi ketika sendi

digerakkan. Pembentukan tulang baru distimulasi, tetapi

pertumbuhan tulang baru tersebut tidak rata dan sering mengganggu

ketika sendi digerakkan akibat osteofit yang makin besar. Akibat

perubahan fisiologis lansia mengalami beberapa kemunduran dan

kelemahan, serta implikasi klinik berupa penyakit kronik dan

infeksi (Arisman, 2009).

h. Sistem Indra

Perubahan tersebut terjadi pada semua sistem seluruh tubuh

termasuk indera. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah

perubahan fisik, dimana terjadi perubahan pada sel, sistem

persyarafan, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem

pengaturan suhu tubuh, sistem respirasi, sistem gastrointestinal,

sistem genitourinaria, sistem endokrin, sistem integument dan

sistem musculoskeletal. Jumlah sel akan berkurang, baik dari
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jumlahnya, ukurannya, mekanisme perbaikannya serta proporsi

protein yang ada di sel otak, otot, ginjal, darah dan hati. Pada sistem

syaraf, responnya akan menjadi melambat, mengecilnya syaraf

panca indera kurang sensitive terhadap sentuhan dan penurunan

hubungan persyarafan. Gangguan indera pendengaran berupa

hilangnya kemampuan daya pendengaran terutama terhadap suara-

suara yang bernada tinggi. Sfingter Pupil mengalami sklerosis dan

respon terhadap sinar menghilang, juga terjadi penurunan lapang

pandang dan kesulitan membedakan warna biru tua atau hijau.

Lansia juga mengalami penurunan temperatur tubuh akibat

penurunan metabolisme tubuh (suhu tubuh lansia ±35oC)

(Guccione, 2000).

2.2 Hipertensi

2.2.1 Definisi

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg

dantekanan diastolik lebih dari 90 mmHg (Wilson LM, 1995). Tekanan

darah diukur dengan spygmomanometer digital yang telah dikalibrasi

dengan tepat (80% dari ukuranmanset menutupi lengan) setelah pasien

beristirahat nyaman, posisi duduk punggung tegak atau terlentang paling

sedikit selama lima menit sampai tigapuluh menit setelah merokok atau

minum kopi. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya didefinisikan

sebagai hipertensi esensial. Beberapa penulis lebih memilih istilah

hipertensi primer untuk membedakannya dengan hipertensi lainyang
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sekunder karena sebab-sebab yang diketahui. Menurut The Seventh

Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection,

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII) klasifikasi

tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi kelompok normal,

prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2 (Arisman, 2009).

2.2.2 Epidemiologi

Angka kejadian hipertensi di dunia termasuk Indonesia masih sangat

tinggi. Sekitar 20% populasi dewasa mengalami hipertensi, lebih dari

90% diantara mereka menderita hipertensi esensial (primer) yang berarti

tidak dapat ditentukan penyebab medisnya. Sisanya mengalami

kenaikan tekanan darah dengan penyebab tertentu (hipertensisekunder)

seperti penyempitan arteri renalis (Smeltzer & Bare, 2002). Di Amerika

hipertensi dikenal sebagai salah satu penyebab utama kematian.Sekitar

seperempat jumlah penduduk dewasa menderita hipertensi dan

insidensinya lebih tinggi dikalangan Afro - Amerika setelah usia

remaja(Price & Wilson, 2006).

Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2013 didapatkan 26,5%

penduduk di Indonesia yang berusia diatas 18 tahun mengalami

hipertensi dengan jumlah penderita yang semakin meningkat seiring

bertambahnya usia. Penderita hipertensi terbanyak terdapat pada

Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 30,9% sedangkan Provinsi

Lampung jumlah penderita sebesar 24,7%. Jumlah ini masih belum

dapat mencerminkan jumlah penderita hipertensi sebenarnya. Hanya
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36,8%  penderita hipertensi yang berhasil didiagnosis oleh tenaga

kesehatan.

2.2.3 Klasifikasi

Klasifikasi hipertensi menurut Shep (2005) terbagi menjadi dua

berdasarkan penyebabnya, yaitu :

a. Hipertensi primer

Lebih Sekitar  95%  pasien  dengan  hipertensi  merupakan  hipertensi

esensial (primer). Penyebab hipertensi  esensial  ini masih belum

diketahui, tetapi faktor genetik  dan  lingkungan  diyakini  memegang

peranan  dalam  menyebabkan hipertensi  esensial Faktor  genetik

dapat  menyebabkan kenaikan  aktivitas  dari  sistem  renin-

angiotensin-aldosteron  dan  sistem  saraf simpatik  serta sensitivitas

garam terhadap tekanan darah. Selain faktor  genetik, faktor

lingkungan  yang  mempengaruhi  antara  lain  yaitu  konsumsi

garam, obesitas dan  gaya hidup  yang tidak sehat serta konsumsi

alkohol dan merokok. Penurunan  ekskresi  natrium  pada  keadaan

tekanan  arteri  normal merupakan  peristiwa  awal  dalam  hipertensi

esensial.  Penurunan  ekskresi natrium dapat menyebabkan

meningkatnya volume cairan, curah jantung, dan vasokonstriksi

perifer  sehingga  tekanan  darah  meningkat.  Faktor  lingkungan

dapat memodifikasi ekspresi gen pada peningkatan tekanan. Stres,

kegemukan, merokok, aktivitas fisik yang kurang, dan konsumsi

garam dalam jumlah besar dianggap sebagai faktor eksogen dalam

hipertensi
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b. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder adalah hipertensi persisten akibat kelainan dasar

kedua selain hipertensi esensial. Hipertensi ini penyebabnya

diketahui dan menyangkut ±10% dari kasus hipertensi. Hipertensi

sekunder  diderita  sekitar  5%  pasien  hipertensi. Hipertensi

sekunder disebabkan oleh adanya penyakit komorbid atau

penggunaan  obat-obat  tertentu  yang  dapat  meningkatkan  tekanan

darah. Obat-obat  tertentu,  baik  secara  langsung  ataupun  tidak,

dapat  menyebabkan hipertensi atau memperberat hipertensi.

Penghentian penggunaan obat tersebut atau mengobati kondisi

komorbid yang menyertainya merupakan tahap pertama dalam

penanganan hipertensi sekunder. Klasifikasi hipertensi berdasarkan

hasil ukur tekanan darah menurut JointNational Committee on

Detection, Evaluation and Treatment of High BloodPreassure (JNC)

dalam Smeltzer & Bare (2002) yaitu <130 mmHg untuk tekanan

darah sistole dan <85 mmHg untuk tekanan darah diastole.

Klasifikasi hipertensi menurut JNC secara detail dapat dilihat di

Tabel 2.1.
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Tabel 2.1Klasifikasi tekanan darah orang dewasa berusia 18 tahun keatas tidak
sedang memakai obat antihipertensi dan tidak sedang sakit akut.

Kategori Tekanan darah sistolik Tekanan darah diastolik

Normal
< 130 mmHg < 85 mmHg

Normal tinggi
130-139 mmHg 85-89 mmHg

Stadium 1
(hipertensi ringan)

140-159 mmHg
90-99 mmHg

Stadium 2
(hipertensi sedang)

160-179 mmHg
100-109 mmHg

Stadium 3
(hipertensi berat)

180-209 mmHg
110-119 mmHg

Stadium 4
(hipertensi maligna / sangat berat) 210 mmHg atau lebih 120 mmHg atau lebih

Sumber: JNC 7

Menurut National Heart, Lung, and Blood Institute (1993) dalam

Potter &Perry (2005) hipertensi sistolik isolasi merupakan bentuk

hipertensi yang paling menonjol pada lansia. Hipertensi sistolik

isolasi adalah dimana tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau

lebih sedangkan tekanan diastolik kurang dari 90 mmHg.

2.2.4 Etiologi

Walaupun penyebab hipertensi esensial tidak diketahui secara pasti, akan

tetapi kemungkinan penyebab yang melatarbelakangi harus selalu

ditentukan. Banyak faktoryang diduga mempengaruhi seperti kerentanan

genetik, aktivitas berlebihan saraf simpatik, membran transport Na/K

yang abnormal, penggunaan garam yang berlebihan, sistem renin-

angiotensin aldosteronyang abnormal (Poter, 2000).
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Etiologi dari hipertensi terbagi dalam dua kelompok yaitu faktor yang

tidakdapat diubah dan faktor yang dapat diubah.

a. Faktor yang tidak dapat diubah

Faktor-faktor yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, usia,

dangenetik.

1) Faktor genetik

Seseorang yang memiliki keluarga penderita hipertensi memiliki

kecendrungan untuk mengalami hipertensi. Hal ini berhubungan

dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio

antara potasium terhadap sodium, individu dengan orang tua yang

menderita hipertensi mempunyai resiko duakali lebih besar untuk

menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai

keluarga dengan riwayat hipertensi (Anggraini,Waren, Situmorang,

Asputra, & Siahaan, 2003).

2) Faktor jenis kelamin

Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria dan wanita sama, akan

tetapi wanita pramenopause (sebelum menopause) prevalensinya

lebih terlindung daripada pria pada usia yang sama. Namun setelah

menopause kecendrungan wanita mengalami hipertensi jauh lebih

tinggi akibat gangguan hormonal dalam tubuh. Kadar kolesterol

HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah

terjadinya proses aterosklerosis yang dapat menyebabkan

hipertensi wanita yang belum menopause dilindungi oleh hormon
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estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar High Density

Lipoprotein (HDL) (Price & Wilson, 2006).

3) Faktor usia

Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh perifer

bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi

pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis,

hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan penurunan dalam

relaksasiotot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya

menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh

darah. Konsekuensinya aorta dan arteri besar berkurang

kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang

dipompa oleh jantung (volume sekuncup), mengakibatkan

penurunan curah jantung, danpeningkatan tahanan perifer sehingga

insidensi hipertensi meningkat seiring pertambahan usia(Smeltzer

& Bare, 2002).

b.Faktor yang dapat diubah

1) Pola Makan

Pola diet tinggi natrium menyebabkan volume darah bertambah

yang akhirnya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selain itu,

pola makan tinggi gula akan menyebabkan penyakit

diabetesmelitus. Diabetes melitus menginduksi hiperkolesterolimia

dan berkaitan juga dengan proliferasi sel otot polos dalam

pembuluh darah arteri koroner, sintesis kolesterol, trigliserida dan
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fosfolipid, peningkatan kadar LDL-C (Low Density Lipoprotein –

Cholesterol) dan penurunan kadar HDL-C (High

DensityLipoprotein – Cholesterol). Makanan tinggi kalori, lemak

total, lemak jenuh, gula dan garam turut berperan dalam

berkembangnya hiperlipidemia dan obesitas. Obesitas dapat

meningkatkan bebankerja jantung dan kebutuhan akan oksigen,

serta obesitas akan berperan dalam gaya hidup pasif (malas

beraktivitas) (Price &Wilson, 2006).

2) Kebiasaan Merokok

Kandungan rokok sebagai oksidan kuat menyebabkan perokok

memiliki faktor resiko besar untuk mengalami hipertensi. Menurut

Bowman (2007) dalam Anggraeni (2009) dalam Resiko merokok

berkaitan dengan jumlah rokok yang dihisap perhari, bukan pada

lama merokok. Seseorang yang merokok lebih dari satu pak rokok

perhari menjadi dua kali lebih rentan daripada mereka yang tidak

merokok yang diduga penyebabnya adalah pengaruh nikotin

terhadap pelepasan katekolamin oleh sistem sarafotonom (Price

&Wilson, 2006).

3) Aktifitas Fisik

Ketidakaktifan fisik meningkatkan resiko Cardiac Heart Desease

(CHD) yang setara dengan hiperlipidemia atau merokok, dan

seseorang yang tidak aktif secara fisik memiliki resiko 30-50%

lebih besar untuk mengalami hipertensi. Selain meningkatnya
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perasaan sehat dan kemampuan untuk mengatasi stres, keuntungan

latihan aerobik yang teratur adalah meningkatnya kadar HDL-C,

menurunnya kadar LDL-C, menurunnya tekanan darah,

berkurangnya obesitas, berkurangnya frekuensi denyut jantungsaat

istirahat, dan konsumsi oksigen miokardium (MVO2), dan

menurunnya resistensi insulin (Price & Wilson, 2006).

2.2.5 Patofisiologi

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh

darahterletak dipusat vasomotor, pada medulla di otak. Dari pusat

vasomotor inibermula dari saraf simpatis, yang berkelanjutan ke bawah

ke korda spinalisdan keluar dari kolumna medulla spinalis ke ganglia

simpatis di toraks danabdomen. Rangsangan pusat vasomotor

dihantarkan dalam bentuk impulsyang bergerak ke bawah melalui sistem

saraf simpatis ke ganglia simpatis, pada titik ini neuron preganglion

melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca

ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti

kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respons pembuluh darah

terhadap rangsang vasokonstriktor. Individu dengan hipertensi sangat

sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas

mengapa hal tersebut bisa terjadi (Price &Wilson, 2006).

Saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh

darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenalin juga terangsang
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mengakibatkan tambahan aktifitas vasokonstriksi. Medula adrenal

mensekresi epinefrin yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal

mensekresi kortisol dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respon

vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan

penurunan aliran darah ke ginjal menyebabkan pelepasan renin. Renin

merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi

angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat yang pada gilirannya

merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan

peningkatan volume intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung

mencetuskan keadaan hipertensi (Price & Wilson, 2006).

Hipertensi pada lansia terjadi karena adanya perubahan struktural dan

fungsional pada sistem pembuluh perifer yang bertanggung jawab pada

perubahan tekanan darah. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis,

hilangnya elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi otot

polos pembuluh darah yang pada gilirannya menurunkan kemampuan

distensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya aorta dan

arteri besar kurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah

yang dipompa oleh jantung, mengakibatkan penurunan curah jantung dan

peningkatan tahanan perifer (Smeltzer & Bare, 2002).

Aktivitas kedua  adalah menstimulasi sekresi  aldosteron  dari  korteks

adrenal.  Aldosteron merupakan  hormon  steroid  yang memiliki  peranan

penting  pada  ginjal. Untuk mengatur volume  cairan  ekstraseluler,
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aldosteron  akan  mengurangi  ekskresi  NaCl  (garam)  dengan cara

mereabsorpsinya  dari  tubulus  ginjal.  Naiknya  konsentrasi  NaCl  akan

diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler

yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah

(Anggraini, 2008).

Gambar 1.Patofisiologi hipertensi.
(Sumber: Rusdi & Nurlaela Isnawati, 2009)
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Tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah melalui sistem

sirkulasi dilakukan oleh aksi memompa dari jantung (cardiacoutput/CO)

dan dukungan dari arteri (peripheral resistance/PR). Fungsi kerja masing-

masing penentu tekanan darah ini dipengaruhi oleh interaksi dari berbagai

faktor yang kompleks. Hipertensi sesungguhnya merupakan abnormalitas

dari faktor-faktor tersebut, yang ditandai dengan peningkatan curah

jantung dan / atau ketahanan periferal. Selengkapnya dapat dilihat pada

bagan.

Gambar 3: Beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah

(Sumber: Kaplan, 1998 dalam Sugiharto, 2007)
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2.2.6 Manifestasi Klinik

Pemeriksaan fisik mungkin tidak ditemukan kelainan selain tekanan

darah yang tinggi, akan tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada

retina seperti perdarahan, eksudat, penyempitan pembuluh darah dan

pada kasus beratter dapat edema pupil (Smeltzer & Bare, 2002). Gejala

lain yang meskipun secara tidak sengaja terjadi bersamaan dan dipercaya

berhubungan dengan tekanan darah tinggi yaitu sakit kepala, perdarahan

di hidung, pusing yang terkadang juga terjadi pada seseorang dengan

tekanan darah normal. Jika hipertensi berat atau menahun dan tidak

terobati, dapat timbul gejala-gejala seperti sakit kepala, kelelahan, mual,

muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan kabur (karena adanya kerusakan

pada otak, mata, jantung dan ginjal) (Ruhyanudin, 2007).

2.2.7 Penatalaksanaan

Penatalaksanaan pada hipertensi terbagi menjadi 2 yaitu penatalaksanaan

farmakologi dan non farmakologi :

a. Penatalaksanaan farmakologi

Pemilihan obat pada penderita hipertensi tergantung pada derajat

meningkatnya tekanan darah dan keberadaan compelling indication.

Terdapat enam compelling indication yang diidentifikasikan yaitu

gagal jantung, paska infark miokardial, resiko tinggi penyakit

koroner, diabetes melitus, gagal ginjal kronik, dan pencegahan

serangan stroke berulang. Pilihan obat tanpa compelling indication

pada hipertensiringan (tahap I) adalah diuretic thiazide umumnya

dapat dipertimbangkan inhibitor ACE, ARB, β bloker,
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CCB/kombinasi. Sedangkan pada hipertensi sedang (tahap II)

biasanya kombinasi 2 obat yaitu diuretik thiazide dengan inhibitor

ACE atau ARB, atau β bloker. Diuretik dipilih untuk menangani efek

peningkatan volume dan natrium karena menurunnya fungsi ginjal

sehingga menyebabkan cairan dan natrium terakumulasi yang dapat

mempengaruhi tekanan darah arteri. Diuretik berguna untuk

menurunkan tekanan darah dengan cara mendeplesi (mengosongkan)

natrium tubuh dan menurunkan volume darah (Katzung, 2007).

Sediaan diuretik yang beredar antara lain Bendrofluazid, Furosemid,

Torasemid, Manitol, dan Bumetanid (Sukandar, Andrajati, Sigit,

Adnyana, Setiadi, & Kusnandar, 2009).

Angiotensin-converting enzyme (ACE) membantu produksi

angiotensin II yang berperan penting dalam regulasi tekanan darah

arteri. InhibitorACE mencegah perubahan angiotensin I menjadi

angiotensin II (vasokonstriktor potensial dan stimulus sekresi

aldosteron). InhibitorACE ini juga mencegah degradasi bradikinin

dan menstimulasi sintesis senyawa vasodilator lainnya termasuk

prostaglandin E2 dan prostasiklin. Sediaan inhibitor ACE yang

beredar antara lain Captopril, Benazepril, Delapril, Fosinopril, dan

Perindopril (Sukandar, Andrajati,Sigit, Adnyana, Setiadi, &

Kusnandar, 2009).

ARB (penghambat reseptor angiotensin II) menahan langsung

reseptor angiotensin tipe I (AT1), reseptor yang memperantai efek

angiotensin II (vasokontriksi, pelepasan aldosteron, aktivasi
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simpatetik, pelepasan hormon antidiuretik, dan konstriksi arteriol

eferen glomerulus). Tidak seperti inhibitor ACE, ARB tidak

mencegah pemecahan bradikinin. Banyak konsekuensi negatif

karena beberapa efek inhibitor ACE dapat menyebabkan

meningkatnya level bradikinin. Sediaan penghambat reseptor

angiotensin II (ARB) yaitu Losartan dan Valsartan. Hipotensi β

bloker dapat melibatkan menurunnya curah jantung melalui

kronotropik negatif dan inotropik jantung dan inhibisi pelepasan

renin dari ginjal. Penghambat saluran kalsium (CCB) menyebabkan

relaksasi jantung dan otot polos dengan menghambat saluran kalsium

yang sensitif terhadap tegangan (voltage sensitive), sehingga

mengurangi masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Relaksasi

otot polos vaskuler menyebabkan vasodilatasi dan berhubungan

dengan reduksi tekanan darah. Antagonis kanal kalsium

dihidropiridin dapat menyebabkan aktivasi refleks simpatetik dan

semua golongan ini (kecuali amilodipilin) memberikan efek inotropik

negatif. Hipertensi pada orang tua (>50 tahun) obat pilihan pertama

yang diberikan adalah β bloker jika dengan angina dan inhibitor ACE

jika dengan diabetes atau gagal jantung (Sukandar, Andrajati, Sigit,

Adnyana, Setiadi, &Kusnandar, 2009).

b. Penatalaksanaan non farmakologi

Penatalaksanaan nonfarmakologi yaitu modifikasi gaya hidup

danterapi. JNC memberikan alur penanganan pada pasien hipertensi

yang paling utama adalah memodifikasi gaya hidup, jika respon tidak
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adekuat maka dapat diberikan pilihan obat dengan efektifitas tertinggi

dengan efek samping terkecil dan penerimaan serta kepatuhan pasien

(Smeltzer & Bare, 2002). Modifikasi gaya hidup dalam hal ini

termasuk penurunan berat badan jika kelebihan berat badan

(obesitas), melakukan diet makanan, mengurangi asupan natrium,

mengurangi konsumsi alkohol, menghentikan kebiasaan merokok,

dan melakukan aktivitas fisik seperti senam atau olahraga (Sukandar,

Andrajati, Sigit,Adnyana, Setiadi, & Kusnandar, 2009).

1) Mengurangi berat badan dan diet natrium

Pengurangan berat badan telah terbukti menormalkan tekanan

darah sampai dengan 75% pada pasien kelebihan berat badan

dengan hipertensi ringan hingga sedang (Katzung, 2007).

Penelitian Reisin menunjukkan bahwa dari 81 pasien hipertensi

dengan kegemukan yang menjalani diet rendah kalori selama 4

bulan mengalami penurunan tekanan darah rata-rata 20-26

mmHg. Pembatasan asupan natrium merupakan pengobatan

efektif bagi banyak pasien hipertensi ringan. Pembatasan natrium

dapat dilakukan dengan tidak memberi garam pada makanan

selama atau sesudah masak dan dengan menghindari makanan

yang diawetkan dengan natrium yang besar. Bukti bahwa diet

yang kaya buah dan sayuran dan dengan produk sedikit lemak

juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, hal ini diduga

berkaitan dengan tinggi kalium dan kalsium pada diet tersebut

(Appel et. al.,1997 dalam Katzung, 2007). Selain diet tersebut,
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menghindari natrium dalam makanan olahan dan siap saji dapat

menurunkan tekanan darah. 7 pria hipertensi dengan kegemukan

yang menjalani program diet tersebut serta dilatih gerak badan

mengalami penurunan tekanan darah rata-rata 13,3/9,7 mmHg

2) Aktifitas fisik

Aktivitas fisik juga sangat berperan dalam menurunkan tekanan

darah. Aktivitas fisik (olahraga) dapat memperbaiki profil lemak

darah yaitu menurunkan kadar total kolesterol, LDL dan

trigliserida. Bahkan yang lebih penting, olahraga dapat

memperbaiki HDL. Takaran olahraga yang tepat dapat

menurunkan hipertensi, obesitas, serta diabetes melitus. Hasil

penelitian dengan olahraga saja sama efektifnya dengan

kombinasi antara olahraga dan obat (Soeharto, 2004).

3) Pembatasan konsumsi alkohol dan merokok

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kematian

kardiovaskular. Tujuh penelitian kematian pecandu alkohol

menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah besar diikuti

dengan peningkatan kematian penyakit jantung koroner.

Penelitian pada lebih dari 700 pria yang diotopsi dengan usia 30-

69 tahun, terdapat aterosklerosis koroner yang luas diantara

sampel yang mengkonsumsi alkohol dalam 16 hari atau lebih

setiap bulannya daripada peminum sedang atau bukan peminum.

Kebiasaan merokok juga harus dikurangi bahkan dihindari,

karena keadaan jantung dan paru-paru mereka yang merokok

tidak akan dapat bekerja secara efisien. Asap rokok mengandung
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nikotin yang memicu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin yang

dapat merangsang denyutan jantung dan tekanan darah. Selain itu,

asap rokok mengandung karbon monoksida (CO) yang memiliki

kemampuan jauh lebih kuat daripada sel darah merah

(hemoglobin) untuk menarik atau menyerap oksigen, sehingga

menurunkan kapasitas darah merah untuk membawa oksigen

kejaringan-jaringan termasuk jantung. Merokok terus-menerus

dalam jangka panjang berpeluang besar untuk menimbulkan

penyumbatan arteri dileher. Penelitian Framingham Heart Study

menemukan bahwa merokok menurunkan kadar kolesterol baik

(HDL). Penelitian lain menunjukkan mereka yang merokok 20

batang atau lebih per hari mengalami penurunan HDL sekitar

11% untuk laki-laki dan 14% untuk perempuan dibandingkan

mereka yang tidak merokok (Soeharto, 2004).

2.2.8 Komplikasi

Hipertensi merupakan faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung,

gagal jantung kongestif, stroke, gangguan penglihatan dan penyakit

ginjal. Komplikasi yang terjadi pada hipertensi ringan dan sedang yaitu

pada mata, ginjal, jantung dan otak. Komplikasi pada mata berupa

perdarahan retina, gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan. Gagal

jantung merupakan kelainan yang sering ditemukan pada hipertensi berat

selain kelainan koroner dan miokard. Komplikasi pada otak sering

terjadi perdarahan yang disebabkan oleh pecahnya mikroaneurisma yang

dapat mengakibatkan kematian. Kelainan lain yang dapat terjadi adalah

proses tromboemboli danserangan iskemia otak sementara (Trasient
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Ischemic Attack / TIA). Gagal ginjal sering dijumpai sebagai komplikasi

hipertensi yang lama dan pada proses akut seperti pada hipertensi

maligna (Price &Wilson, 2006).

2.3 Musik Klasik

2.3.1 Definisi Musik Klasik

Musik klasik adalah musik yang diproduksi dalam seni, atau berakar

dalam, tradisi musik liturgi Barat dan sekuler, yang mencakup periode

yang luas dari sekitar abad ke-9 untuk menyajikan norma-norma sentral

times. The dari tradisi ini menjadi dikodifikasikan antara 1550, dan 1900.

Musik Eropa sebagian besar dibedakan dari banyak bentuk-bentuk lain

musik non-Eropa dan populer oleh sistem notasi staf, digunakan sejak

sekitar abad ke-16. Staf notasi Barat digunakan oleh komponis untuk

resep ke pelaku lapangan, kecepatan, meter, ritme individual dan

eksekusi yang tepat dari sebuah karya musik. Daun ini lebih sedikit ruang

untuk praktek-praktek seperti improvisasi dan ornamentasi ad libitum,

yang sering terdengar dalam seni musik non-Eropa (bandingkan musik

klasik India dan musik tradisional Jepang) dan musik populer.

Musik Istilah "klasik" tidak muncul sampai abad ke-19 awal, dalam

upaya untuk "suci dlm gereja" periode dari Johann Sebastian Bach untuk

Beethoven sebagai masa keemasan. Referensi paling awal untuk "musik

klasik" direkam oleh Oxford Kamus Bahasa Inggris dari sekitar 1836

(Campbell, D. 2007).
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Musik klasik adalah musik yang lahir dari budaya eropa sekitar tahun

1750-1825. Biasanya musik klasik digolongkan menjadi periodisasi

tertentu, berikut perkembangan musik :

1) Gergehnotasi

Pada zaman ini musik lahir pada tahun 590 yang dimulai dengan

penemuan notasi oleh Paus Gregorius Agung sehingga disebut notasi

Gregorian. Notasi ini memakai empat garis sebagai balok not, tetapi

belum ada rotasi iramanya sehingga hitungan berdasarkan perasan

penyanyi (Natalia, J. 2005).

2) Musik Organum 1150-1400

Pada awalnya orang menyanyi dengan nada yang sama atau disebut

dengan "Anum". Nada atas dinyanyikan oleh wanita atau anak-anak,

sedangkan nada rendah dinyanyikan oleh laki-laki. Di sini terjadi

susunan lagu berjarak oktaf. Suara tinggi terbentuk dari anak-anak atau

wanita dan suara rendah dari laki-laki (Natalia, J. 2005).

3) Musik Discant 1400-1600

Pada masa ini dirasakan ternyata tidak semua bisa mengikuti nada tinggi

atau nada rendah, oleh sebab itu diputuskan untuk membuat suara yang

lebih kuat atau lebih rendah mengikuti melodi kuart tinggi maupun kuart

rendah dan musik yang demikian ini disebut musik Diafoni (Dia: dua,

Foni: suara) (Natalia, J. 2005).

4) Basso Ostinato tahun 1600

Orang-orang Italia pada tahun sekitar 1600 menemukan apa yang disebut

Basso Ostinato atau bass yang bergerak dengan pola yang sama, berupa
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rangkaian nada-nada yang bergerak selangkah demi selangkah ke bawah

atau ke atas, kemudian diulang pada rangkaian nada lain secara

bersama(Natalia, J. 2005).

5) Musik Polifoni Era Barok (1600-1909)

Ternyata suara yang mengikuti sama dengan melodi menjadi

membosankan, maka mulailah suara tidak bergerak secara sejajar, tetapi

dengan arah yang berlawanan. Komponis Geovani Perluigi Palestrina

(1515-1594) adalah perintis tentang hal ini, Dia menyususun teori

mengenai musik melodi banyak (Polifoni), sehingga setiap nada atau

titik (punctus-point) bergerak secara mandiri atau berlawanan (Counter),

disinilah lahir teori kontrapung. Palestrina menyusun buku yang pertama

tentang teori kontrapung ini. Johan Sebastian bach (1685-1750) adalah

salah satu musik polifoni dengan teknik kontrapung yang sangat tinggi.

Karena disusun seperti Matematika. Hampir semua komponis era barok

(1600-1750) menyusun dengan teknik kontrapung, misal George

Frederic Handle (1685-1759 dari Inggris), Antonio Vivaldi (1678-1741

dari Italia), George philipp Telemann, Arcangelo Corelli, Henry Purcell,

Domenico Scarlatti, Jean-philippe Remeau (Perancis), Correlio (Italia)

ada awalnya orang menyusun dengan kontrapung terikat (Strict

Counterpoint) namun kemudian mendapat kebebasan berdasarkan teori

Kontrapung Bebas (Free Counterpoint) (Natalia, J. 2005).

6) Musik Klasik Modern (1910-sekarang)

Pada masa musik klasik ini, karya yang paling tekenal berada pada abad

ke-20 yakni: kitaro, Ricart Clayderman, Yanni dan Enya.
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Terdapat berbagai Aliran musik yang berkembang yaitu: Musik klasik,

musik rock, Musik tradisional dan musik keagamaan. Dalam proses

pembelajaran musik yang digunakan adalah musik klasik karena music

klasik bersifat universal dan telah dilakukan berbagai penelitian yang

membuktikan bahwa musik klasik bermanfaat bagi perkembangan otak

manusia, dan musik klasik tidak mengandung kata-kata sehingga tidak

akan terjadi interferensi auditori (Natalia, J. 2005).

2.3.2. Aplikasi Terapi Musik Dalam Bidang Kesehatan

Terapi musik adalah metode penyembuhan dengan musik melalui energi

yang dihasilkan dari musik itu sendiri (Natalina,2013). Jenis musik yang

seringkali menjadi acuan adalah musik klasik karena memiliki rentang

nada yang luas dan tempo yang dinamis. Tidak hanya musik klasik,

semua jenis musik sebenarnya dapat digunakan sebagai terapi musik

seperti lagu-lagu relaksasi ataupun lagu popular. Namun yang perlu

diperhatikan adalah memilih lagu dengan tempo sekitar 60 ketukan

/menit yang bersifat rileks, karena apabila terlalu cepatstimulus yang

masuk akan membuat kita mengikuti irama tersebut sehingga keadaan

istirahat yang optimal tidak tercapai. Dengan mendengarkan musik,

sistem limbic teraktivasi dan individu menjadi rileks sehingga tekanan

darah menurun. Selain itu alunan musik dapat menstimulasi tubuh

memproduksi molekul Nitrat Oksida (NO), molekul ini bekerja pada

tonus pembuluh darah sehingga dapat mengurangi tekanan darah

(Nurrahmani, 2012).
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Musik selain memiliki aspek estetika, juga memiliki aspek terapetik,

yang banyak digunakan untuk membantu menenangkan, menyembuhan,

dan memulihkan kondisi fisiologis pasien maupun tenaga medis.

Terlepas dari berbagai pendapat pro dan kontra mengenai kebenaran

penggunaan musik sebagai salah satu terapi, studi-studi tentang musik

sebagai salah satu bentuk terapi sudah banyak dilakukan dan hasilnya

cukup signifikan. Irama musik juga berperan mengurangi rasa cemas dan

khawatir pada pasien yang akan menjalani tindakan invasif seperti

pemeriksaan bronkoskopi, operasi minor dengan anastesi lokal, operasi

matadan biopsi jaringan (Triller, 2006).

Dalam hal penurunan tekanan darah dan stres diduga bahwa konsentrasi

katekolamin plasma mempengaruhi aktivasi simptoadrenergik dan juga

menyebabkan terjadinya pelepasan stress-released hormones. Pemberian

musik klasik dengan irama lambat akan mempengaruhi pelepasan

katekolamin kedalam pembuluh darah, sehingga konsentrasi

katekolamin dalam plasma menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan tubuh

mengalami relaksasi, denyut jantung berkurang dan tekanan darah

menjadi turun (Schein, 2001).
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2.4 Kerangka Teori

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa pemberian musikklasik dengan irama lambat akan mengurangi

pelepasan katekolamin dan meningkatkan pelepasan nitrooksida kedalam

pembuluh darah, sehingga konsentrasi katekolamin menjadi rendah dan

konsentrasi nitrooksida meningkat dalam plasma darah. Hal ini

mengakibatkan tubuh mengalami relaksasi, denyut jantung berkurang dan

tekanan darah menjadi turun dan dapat mencegah penyakit hipertensi.

Hipertensi jika tidak tertangani secara baik akan berakibat fatal salah satunya

dapat menyebabkan penyakit stroke yang dapat berakhir dengan kematian.

Gambar 2.1 Kerangka Teori (Sukandar, Andrajati, Sigit, Adnyana, Setiadi, & Kusnandar,
2009; Price and wilson, 2006)
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2.5 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperi mental dengan pendekatan

pre and post test tanpa kelompok kontrol. Tekanan Darah akan dibandingkan

sebelum dan sesudah mendengarkan musik dilakukan (Dahlan, 2009).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan

Tanjung karang Timur, Bandar Lampung

3.2.2 WaktuPenelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015.

3.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek

penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Dahlan,

2008).Pada penelitian ini, populasi penelitian ini adalah lansia hipertensi yang

ada di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar

Lampung.
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3.4 Sample Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam peneltian ini adalah concesutive sampling

merupakan teknik penentuan sampel setiap anggota atau unit dari populasi

menjadi sample penelitian (Notoatmodjo,2011).

Kriteria inklusi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Lansia yang menderita hipertensi grade I

b. Lansia baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 45-60 tahun

c. Mempunyai tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90-159/99 mmHg

d. Belum meminum obat hipertensi pada hari pemeriksaan

e. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai pendengeran yang

baik

f. Bersedia menjadi responden

Sedangkan kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah:

a. Tidak hadir dalam pengambilan data

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel bebas adalah variabel yang apabila nilainya berubah akan

mempengaruhi variabel yang lain (Dahlan, 2009). Variabel teri kata dalah

variabel yang dipengaruhi oleh variable bebas. Variabel dalam penelitian ini

yaitu:

a. Variabel terikat yaitu tekanan darah

b. Variabel bebas yaitu musik klasik
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3.6 Definisi Operasional

Untuk memudahkan pelaksanan penelitian ini dan penelitian tidak terlalu luas

maka dibuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Definsi Operasional

No. Variabel Definisi Alat ukur Hasil Ukur Skala

1. Terapi
Musik
Klasik

Suatu bentuk
kegiatan dengan

memperdengarkan
musik klasik

bethoven
symphony no.5
menggunakan

handphone yang
dipasangkan

headset dengan
volume sedang

kepada responden

Menit Pemberian
music klasik
selama 30

menit

Numerik

2. Tekanan
Darah

Hasil pengukuran
terhadap tekanan

yang dialami darah
pada pembuluh

sistolik dan
diastolik secara

sistemik didalam
tubuh menusia

dengan satuannya
mmHg,

Tensimeter Terjadi
Penurunan
Tekanan
Darah

sistolik dan
diastolik

dalam
satuan
mmhg

Numerik

3.7 Alat dan Teknik Pengambilan Data

3.7.1 Alat Penelitian

Alat dan bahan yang di butuhkan pada penelitian ini adalah :

1. Handphone

2. Headset

3. MusikKlasik
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4. Tensimeter

5. Stetoskop

6. Alat Tulis

7. Kalkulator

3.7.2 Alur Penelitian

a) Mengisi daftar hadir ; responden yang telah ditetapkan  berdasarkan

kelompok usia dipersilahkan untuk mengisi buku daftar hadir yang

telah disiapkan sebelumnya, hal ini untuk memudahkan penulis dalam

memberikan terapi musik klasik

b) Memberikan penjelasan tentang alat/sarana untuk mendengarkan musik

klasik dan cara pemakaiannya, di samping juga nada lagunya dan

pengaruhnya terhadap penurunan tekanan darah bagi penderita penyakit

tekanan darah usia lansia

c) Responden diberikan terapi musik klasik secara bergantian dalam

keadaan secara rileks dan penuh konsentrasi sehingga nada dan irama

musiknya dapat dinikmati.

d) Pemberian terapi musik klasik dengan memperdengarkan nada dan

iramanya terhadap masing-masing responden ini diberikan waktu

selama 30 menit di dalam ruangan yang tertutup sehingga tidak

terganggu oleh suara apa pun yang bisa mengganggu responden kecuali

suara nada dan irama musik klasik yang diberikan oleh penulis.

e) Penjelasan alat terapi musik klasik dan cara kerjanya

pengukuran tekanan darah dilakukan dengan cara auskultasi

menggunakan alat sphygmomanometer digital merek Nova yang
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mampu mengukur tekanan darah 300 mmHg, dengan batas ketelitian 2

mmHg dan stetoskop merek Litmann oleh petugas pada saat sebelum di

berikan terapi musik klasik. Petugas ini adalah bidan yang sebelumnya

sudah dilatih dalam menggunakan alat sphygmomanometer.

Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai dengan standar pengukuran

tekanan darah yang direkomendasikan oleh Task Force Standard

dimana lansia sebelum pengukuran harus beristirahat selama 5 menit.

Dan sebelum pengukuran tekanan darah dilakukan, terlebih dahulu

kepada para lansia tersebut diterangkan mengenai alat ukur yang

dipakai dan bagaimana rasanya ketika dilakukan pengukuran sehingga

diharapkan para lansia terhindar dari rasa kecemasan. Pada saat

pengukuran, lansia diharuskan duduk dengan nyaman, lengan kanan

terbuka dan terletak di atas permukaan meja yang rata, fossa cubiti kira-

kira sejajar dengan posisi jantung, dan pusat skala manometer air raksa

ditempatkan sejajar dengan mata pemeriksa untuk mencegah terjadinya

kesalahan paralaksis. Manset yang sesuai dengan lengan atas sebelah

kanan lansia dipompa sampai kira-kira 20 mmHg di atas titik dimana

denyut arteri radialis menghilang dan tekanan manset dikurangi dengan

kecepatan kira-kira 2-3 mmHg/detik, sementara pemeriksaan auskultasi

dilakukan di atas arteri brakial. Bel stetoskop diletakkan di atas denyut

arteri brakial, proksimal dan medial fossa cubiti di bawah pinggir

bawah manse (kira–kira 2 cm di atas fossa cubit ). Bel stetoskop bebas

dari pinggir manset. Tekanan darah diukur sebanyak 3 kali, dicatat dan
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diambil reratanya. Rerata dari setiap pengukuran TDS dan TDD akan

digunakan sebagai tekanan darah lansia tersebut.

3.8 Pengolahan dan Analisis Data

3.8.1Pengolahan data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah

ke dalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan

program komputer dengan α < 0,05. Kemudian, proses pengolahan

data menggunakan program computer ini terdiri beberapa langkah :

a. Koding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang

dikumpulkan selama penelitian kedalam simbol yang cocok untuk

keperluan analisis.

b. Data entry, memasukkan data kedalam komputer.

c. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap

data yang telah dimasukkan kedalam komputer.

d. Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh computer

kemudian dicetak.

3.8.2 Analisis Statistika

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan

menggunakan program computer dimana akan dilakukan 2 macam

analisa data, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat.
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a. Analisis Univariat

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik

dari variabel independen dan dependen. Keseluruhan data yang ada

dalam kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi

frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui

hubungan antara variable bebas dengan variable terikat dengan

menggunakan uji statististik :

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data

apakah normal atau tidak. Uji normalitas data berupa uji

Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila besar sampel>50

sedangkan uji Shapiro-Wilk digunakan apabila besar sampel≤50.

Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan

kedalam bentuk p dan diasumsikan normal. Jika nilainya di atas 0,05

maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan

jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak

normal (Dahlan, 2008).Uji statistik yang digunakan adalah uji T-

berpasangan merupakan uji parametrik (distribusi data normal),

namun bila distribusi data tidak normal dapat digunakan uji

Wilcoxon (Dahlan, 2009). Adapun syarat untuk uji Uji T-

berpasangan adalah :

a. Data harus berdistribusi normal (wajib)

b. Varians data boleh sama, boleh juga tidak sama.
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Pengujian analisis dilakukan menggunakan program komputer

dengan tingkat kesalahan 5%. Uji hipotesis dikatakan bermakna

secara statistik bila didapatkana<0,05.

3.9 Dummy Table

Berikut ini adalah dummy table pengaruh musik klasik terhadap

penurunan tekanan darah lansia dengan hipertensi di Kelurahan Kota

Baru, Kecataman Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung

Table 3.Frekuensi Tekanan Darah Sebelum di Berikan Terapi Musik
Klasik

TekananDarah

Frekuensi %TDS TDD

Table 4. Frekuensi Tekanan Darah Setelah di berikan Terapi Musik
Klasik

TekananDarah

Frekuensi %TDS TDD
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Table 5. Frekuensi Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan
Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi

No Umur

Tekanandarah TekananDarah

Selisih

Sebelum Sesudah

( mmHg ) ( mmHg )

3.10 Etika Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memberikan surat ijin

permohonan penelitian kepada pihak rumah sakit dengan memperhatikan

etika penelitian, yang meliputi :

1. Informed consent

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dengan memberikan

lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuannya adalah supaya

subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian. Jika subjek bersedia,

maka responden harus menandatangani lembar persetujuan, jika

responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak

responden.

2. Confidentiality (kerahasiaan)

Peneliti memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi

maupun masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan responden.

Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat dibuat

kesimpulan adalah:

1. Berdasarkan hasil uji statistik bivariat t-berpasangan dan uji wilcoxon

menyatakan terdapat pengaruh bermakna mendengarkan musik klasik

dengan penurunan tekanan darah pada lansia di Kelurahan Kota Baru,

Kecamatan Tanjung Karang Timur (p = 0,00) dengan penurunan rerata

tekanan darah pada tekanan darah sistolik sebesar 4,28 mmHg dan

tekanan darah diastolik sebesar 4,4 mmHg.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang

telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain, mengembangkan penelitian menjadi lebih baik dalam

metode dan pemilihan sampel yang lebih luas khususnya hal-hal yang

belum ditanyakan kepada responden mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi hipertensi pada lansia agar mendapatkan hasil penelitian

yang lebih menyeluruh.
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2. Bagi pembaca, lebih mengetahui tentang pengaruh positif mendengarkan

musik klasik untuk menurunkan tekanan darah terutama pada lansia

penderita hipertensi.
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