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ABSTRACT
Orthostatic hypotension is defined as a drop in systolic blood pressure
of at least 20 mmHg or diastolic blood pressure at a minimum of 10
mmHg within three minutes of standing. The incidence of orthostatic
hypotension in elderly individuals receiving antihypertensive therapy
is of particular concern, as it may increase the risk of falling in the
elderly. This research uses descriptive crossectional design, with research
variables such as age, blood pressure in sleeping position, sitting, and
standing. Sampling was done by consecutive sampling technique. Data
obtained from the history and physical examination at Desa Padawa

Hall, were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 16.0. The results showed that of 117 samples, 54 (46.2%) were
male and 63 (53.8%) were female. Age range is 60 until 97 years. The
prevalence of systolic orthostatic hypotension was 39 people (32.8%)
and of this number, systolic hypertension was 30 (76.9%). The prevalence
of diastolic orthostatic hypotension was 48 people (40.3%) and from this
number, diastolic hypertension was 34 (70.8%). Obtained the conclusion
of the elderly patient with hypertension is more at risk for orthostatic
hypotension compared to elderly patient without hypertension.
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ABSTRAK
Orthostatic hypotension is defined as a drop in systolic blood pressure
of at least 20 mmHg or diastolic blood pressure at a minimum of 10
mmHg within three minutes of standing. The incidence of orthostatic
hypotension in elderly individuals receiving antihypertensive therapy
is of particular concern, as it may increase the risk of falling in the
elderly. This research uses descriptive crossectional design, with research
variables such as age, blood pressure in sleeping position, sitting, and
standing. Sampling was done by consecutive sampling technique. Data
obtained from the history and physical examination at Desa Padawa

Hall, were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 16.0. The results showed that of 117 samples, 54 (46.2%) were
male and 63 (53.8%) were female. Age range is 60 until 97 years. The
prevalence of systolic orthostatic hypotension was 39 people (32.8%)
and of this number, systolic hypertension was 30 (76.9%). The prevalence
of diastolic orthostatic hypotension was 48 people (40.3%) and from this
number, diastolic hypertension was 34 (70.8%). Obtained the conclusion
of the elderly patient with hypertension is more at risk for orthostatic
hypotension compared to elderly patient without hypertension.
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PENDAHULUAN
Lansia merupakan kelompok penduduk dengan
ciri-ciri populasi berusia 60 tahun atau lebih. Pada
lansia dapat terjadi perubahan-perubahan yang
meliputi perubahan kondisi fisik dan psikososial.
Perubahan secara fisik terjadi pada sistem respirasi, auditorik, visual, kardiovaskular, dan penunjang sehingga menyebabkan adaptasi pada lansia
mengalami perubahan.1,2
Hipotensi ortostatik didefinisikan sebagai
penurunan tekanan darah sistolik paling sedikit
20 mm Hg atau tekanan darah diastolik penurunan
minimal 10 mm Hg dalam waktu tiga menit berdiri.
Ketika seseorang berdiri dari duduk atau berbaring, tubuh harus bekerja untuk menyesuaikan
dengan perubahan posisi. Hal ini terutama penting
bagi tubuh untuk mendorong darah ke atas dan
memasok otak dengan oksigen. Jika tubuh gagal
untuk melakukan hal ini secara memadai, tekanan
darah turun, dan seseorang dapat merasa pusing
atau bahkan pingsan. Hipotensi ortostatik adalah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan
penurunan dalam tekanan darah ketika seseorang
berdiri. Gejala yang umumnya terjadi pada hipotensi ortostatik yaitu pusing, penglihatan kabur,
dan dapat kehilangan kesadaran sementara.1,3
Kejadian hipotensi ortostatik makin meningkat
seiring dengan pertambahan usia, satu penelitian
menunjukkan kejadian hipotensi ortostatik pada
usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun adalah
17,3%. Faktor risiko terjadinya hipotensi ortostatik
pada lanjut usia adalah : Hipertensi (60%), diabetes
mellitus (22%) dan atrial fibrilasi (5,9%). Kejadian
hipotensi ortostatik pada lanjut usia yang mendapatkan terapi antihipertensi oral adalah hal yang
perlu mendapat perhatian secara khusus, karena
hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya
jatuh (Falls) pada lanjut usia.4,5

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Desa Pedawa, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng, mulai dari bulan Juli
2016 sampai dengan Desember 2016. Populasi
target adalah semua penduduk yang berusia
lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Populasi
terjangkau adalah semua penduduk yang berusia
lebih dari atau sama dengan 60 tahun yang tinggal
atau berada di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian adalah
semua penduduk yang berusia lebih dari atau
sama dengan 60 tahun yang tinggal atau berada
di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten
Buleleng yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak
memenuhi kriteria eksklusi.
228

Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu:
Bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani surat persetujuan kesediaan sebagai
sampel, berusia lebih dari atau sama dengan 60
tahun, dan pasien harus kooperatif dan bersedia
mengikuti petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan kriteria eksklusi pada
penelitian ini meliputi: Ketidakmampuan untuk
diwawancara karena masalah sosio- linguistik dan/
atau afasia, penderita dengan gangguan fungsi
kognitif berat, dan menolak untuk ikut sebagai
sampel penelitian.
Besaran sampel pada penelitian ini berjumlah
117 sampel. Rancangan penelitian yang digunakan
adalah cros-sectional deskriptif dengan variabel penelitian berupa usia, tekanan darah dalam
posisi tidur, duduk, dan berdiri. Pengambilan
sampel dilakukan secara berturut-turut dengan
menggunakan teknik consecutive sampling, dari
populasi usia lanjut di Desa Pedawa, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng yang memenuhi kriteria penelitian, sampai memenuhi jumlah sampel
yang diperlukan. Data diperoleh dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik di Balai Desa Padawa,
dianalisis dengan menggunakan Statistical Package
for Social Science (SPSS) versi 16.0. Untuk menilai
hubungan antara hipertensi dengan hipotensi
ortostatik, dilakukan uji statistik dengan uji Pearson
Chi-Square. Tingkat kemaknaan yang digunakan
adalah p < 0,05 dengan IK (Interval Kepercayaan)
95%. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian tabulasi dengan klasifikasi
kombinasi kualitatif dan kuantitatif.

HASIL
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 117
sampel, rentang usia dari seluruh sampel penelitian adalah 60 tahun sampai dengan 97 tahun,
dengan rerata usia 69,1 tahun (SB 8,55). Dari
jumlah sampel tersebut, 54 (46,2%) adalah lelaki
dan 63 (53,8%) adalah perempuan. Didapatkan
angka prevalensi hipertensi adalah 79 (66,4%).
Sedangkan angka prevalensi hipotensi ortostatik
sistolik adalah 39 orang (32,8%) dan dari jumlah
ini, yang mengalami hipertensi sistolik adalah 30
orang (76,9%). Angka prevalensi hipotensi ortostatik diastolik adalah 48 orang (40,3%) dan dari
jumlah ini, yang mengalami hipertensi diastolik
adalah 34 orang (70,8%).
Dengan merujuk pada tabel 3 dan tabel 4, uji
Pearson Chi-Square menunjukkan hubungan
yang signifikan antara hipertensi sistolik dan
hipotensi ortostatik sistolik, dengan nilai p = 0,022
dan nilai r = 0,207 (menunjukkan derajat korelasi
sedang). Merujuk pada tabel 6 dan tabel 7, uji
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Tabel 1 B
 eda rerata variabel antara pasien hipotensi ortostatik dan
normal
Variabel

Hipotensi Ortostatik

Normal

p

t

70,31

67,48

0,076

1,789

Usia (tahun)
Tekanan darah

Pearson Chi-Square menunjukkan hubungan yang
signifikan antara hipertensi diastolik dan hipotensi
ortostatik diastolik, dengan nilai p = 0,002 dan nilai
r = 0,261 (menunjukkan derajat korelasi sedang).

DISKUSI

sistolik (mmHg)
Tidur

145,15

136,90

0,064

1,870

Duduk

137,61

138,50

0,833

-0,211

Berdiri

138,73

138,40

0,941

0,075

Tidur

88,96

79,80

0,000

3,706

Duduk

82,54

80,80

0,421

0,792

Berdiri

85,59

82,00

0,150

1,449

Indeks Massa
Tubuh (kg/m2)

19,65

19,37

0,739

0,334

Tekanan darah
diastolik (mmHg)

p ≤ 0,05; t < 0,05

Tabel 2 Kakteristik klinis dan demografis sampel penelitian
Karakteristik

N = 117

Usia (tahun), rerata (SB)

69,1 (8,55)

Jenis kelamin

54 (46,2)

Lelaki, n (%) Perempuan, n (%)

63 (52,8)

Hipertensi, n (%)

79 (66,4)

Tekanan darah diastolik (mmHg), rerata (SB)
Tidur

141,62 (23,85)

Duduk

137,99 (22,39)

Berdiri

138,59 (23,69)

Tekanan darah diastolik (mmHg), rerata (SB)

85,04 (14,72)

Tidur

81,79 (11,72)

Duduk

84,06 (14,02)

Berdiri

19,53 (4,47)

Indeks Massa Tubuh (kg/m )
2

SB, simpang baku

Tabel 3 T
 abulasi silang antara hipertensi sistolik dan hipotensi
ortostatik sistolik
Hipotensi Ortostatik Sistolik
Ya

Tidak

Total

Ya

30 (76,9%)

43 (55,1%)

73 (62,4%)

Tidak

9 (23,1%)

35 (44,9%)

44 (37,6%)

Total

39 (100,0%)

78 (100,0%)

117 (100%)

Hipertensi Sistolik

p = 0,022; IK = 0,024 s/d 0,032
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Seiring dengan meningkatnya usia maka penyakit
kronis juga semakin meningkat, sehingga usia
lanjut lebih banyak membutuhkan terapi dengan
obat untuk penatalaksanaan berbagai penyakit yang diderita. Hipertensi merupakan suatu
penyakit yang prevalensinya meningkat dengan
bertambahnya usia. Sekitar 90% usia dewasa
dengan tekanan darah normal akan berkembang
menjadi hipertensi pada usia lanjut.6,7 Hipertensi
pada usia lanjut mempunyai beberapa kekhususan, umumnya disertai dengan faktor risiko yang
lebih berat, sering disertai penyakit dan hal lain
yang mempengaruhi penanganan hipertensi,
seperti dosis obat, pemilihan obat, efek samping
atau komplikasi karena pengobatan, lebih sering
terjadi. Terdapat komplikasi organ target, kepatuhan berobat yang kurang, sering tidak mencapai
target pengobatan dan lain – lain. Kesemua ini
menjadikan hipertensi usia lanjut tergolong dalam
risiko kardiovaskular yang tinggi atau sangat
tinggi. Oleh karena itu penanganan hipertensi
pada usia lanjut membutuhkan perhatian yang
jauh lebih besar.7,8,9
Tekanan darah sistolik (TDS) akan terus
meningkat seiring dengan pertambahan usia,
akan tetapi peningkatan Tekanan Darah Diastolik
(TDD) seiring pertambahan usia hanya terjadi
sampai sekitar usia 55 tahun, yang kemudian
menurun oleh karena terjadinya proses kekakuan
arteri akibat aterosklerosis. Pada kelompok usia
60 tahun, hanya 2/3 pasien hipertensi menderita
hipertensi sistolik terisolasi (HST), sedangkan
pada kelompok 75 tahun lebih dari ¾ pasien
menderita HST.7,11
Pada penelitian yang dilakukan di RSCM, oleh
Sri Rahayu tahun 2005 menunjukkan bahwa dari
97 pasien usia lanjut, dengan usia ≥ 60 tahun.
Didapatkan subyek yang mengalami hipotensi
ortostatik sebanyak 15 orang (15,5%). Dan dari
analisis bivariat dan multivariat, variabel hipertensi
menunjukkan hubungan yang bermakna dengan
hipotensi ortostatik.9,10
Hasil uji klinis berbasis bukti menunjukkan
bahwa, mengurangi tekanan darah sistolik (TDS)
di bawah atau mendekati 150 mmHg pada pasien
yang lebih tua (≥ 65 tahun) dapat mengurangi
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Tabel 4 T
 abulasi silang antara hipertensi diastolik dan hipotensi
ortostatik diastolik
Hipotensi Ortostatik Diastolik
Hipertensi Diastolik

Ya

Tidak

Total

Ya

34 (70,8%)

30 (43,5%)

64 (54,7%)

Tidak

14 (29,2%)

39 (56,5%)

53 (45,3%)

Total

48 (100,0%)

69 (100,0%)

117 (100%)

p = 0,003; IK = 0,003 s/d 0,006

stroke, kejadian koroner, dan mortalitas terkait
kardiovaskular. Sebuah analisis baru-baru ini
tentang uji coba Felodipine Event Reduction
(FEVER) menunjukkan manfaat kardiovaskular
TDS yang lebih rendah (TDS pengobatan ratarata 139 mmHg) pada pasien hipertensi di China
berusia ≥ 65 tahun. Pedoman yang ada saat ini
menyarankan target tekanan darah untuk terapi
hipertensi adalah kurang dari 140/90 mmHg, pada
individu dengan hipertensi tanpa komplikasi, terlepas dari usia. Namun, para klinisi terkadang memiliki keraguan untuk merawat pasien hipertensi
pada lanjut usia dengan target tekanan darah yang
direkomendasikan, karena kurangnya data terkait
target TDS < 140 mmHg dan bukti pengamatan
yang menunjukkan bahwa tekanan darah diastolik
(TDD) yang rendah dikaitkan dengan peningkatan
risiko kematian.7,10,11
Berdasarkan pedoman yang disarankan oleh
The European Society of Hypertension tahun
2016, terkait tata laksana tekanan darah tinggi
pada pasien lanjut usia (≥ 65 tahun) dan pasien tua
(≥ 80 tahun), menyarankan bahwa pada pasien
tersebut, dengan TDS ≥160 mmHg. Terdapat bukti
kuat yang mendukung untuk target TDS adalah
140 s/d 150 mmHg (IA). Sedangkan pada pasien
dengan usia < 80 tahun dengan TDS ≥ 140 mmHg,
saran target penurunan TDS adalah < 140 mmHg,
sambil tetap memonitoring efek samping dari
terapi (IIbC). Sedangkan untuk pemilihan obat
antihipertensi, dapat diberikan dari semua
golongan. Saran pemilihan anti-hipertensi hanya
diberikan untuk untuk terapi hipertensi sistolik
terisolasi, yaitu dari golongan diuretik dan antagonis kalsium (IA).6,7,9
Penurunan aktivasi barorefleks dan berkurangnya komplians arteri besar terkait peningkatan
usia, membuat pasien yang lebih tua lebih rentan
terhadap terjadinya hipotensi ortostatik. Dengan
makin besarnya perhatian, bahwa hipotensi ortostatik telah dikaitkan dengan peningkatan angka
kejadian jatuh (Falls) dan kekhawatiran bahwa
terapi anti-hipertensi intensif dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, klinisi diharapkan untuk
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mempertimbangkan dengan seksama terkait target
penurunan tekanan darah pada populasi lanjut usia
yang berisiko terhadap kejadian kardiovaskular
terkait hipertensi dan trauma terkait jatuh (Falls).
Konsensus yang direkomendasikan oleh The
American Heart Association (AHA) dan Pedoman
dari Eropa, menyarankan untuk pengukuran
tekanan darah berdiri pada pemeriksaan fisik
awal pasien lanjut usia dengan hipertensi. Pada uji
klinis populasi yang berusia ≥ 60 tahun pada The
Systolic Hypertension in Elderly Program (SHEP),
17,3% dari 4.736 pasien menunjukkan gambaran
Hipotensi Ortostatik.12,14
Studi yang dilakukan di Singapura, dengan
metode comprehensive single phase, cross
sectional survey, pada pasien dengan usia ≥ 60
tahun oleh Well-being of the Singapore Elderly
(WISE), pada tahun 2013, menunjukkan bahwa
dari 2.266 sampel penelitian, 203 sampel (7,8%)
memenuhi kriteria hipotensi ortostatik. Dari
jumlah tersebut, faktor risiko hipertensi adalah
faktor risiko yang paling signifikan untuk terjadinya hipotensi ortostatik pada pasien lanjut usia
(OR: 3,03; 1,56-5,88, p = 0,001). Faktor risiko
selanjutnya adalah diabetes mellitus dan penyakit
jantung.8,13,14
Pada penelitian kami, dari 117 sampel penelitian, didapatkan angka prevalensi hipotensi
ortostatik sistolik adalah 39 orang (32,8%) dan
dari jumlah ini, yang mengalami hipertensi sistolik adalah 30 orang (76,9%). Hasil uji Pearson
Chi-Square menunjukkan hubungan yang
signifikan antara hipertensi sistolik dan hipotensi
ortostatik sistolik, dengan nilai p = 0,022 dan nilai
r = 0,207 (menunjukkan derajat korelasi sedang).
Untuk angka prevalensi hipotensi ortostatik
diastolik adalah 48 orang (40,3%) dan dari jumlah
ini, yang mengalami hipertensi diastolik adalah
34 orang (70,8%). Hasil uji Pearson Chi- Square
menunjukkan hubungan yang signifikan antara
hipertensi diastolik dan hipotensi ortostatik
diastolik, dengan nilai p = 0,002 dan nilai r = 0,261
(menunjukkan derajat korelasi sedang).

SIMPULAN
Pasien lanjut usia dengan hipertensi lebih berisiko
untuk terjadinya hipotensi ortostatik daripada
pasien lanjut usia tanpa hipertensi. Kejadian hipotensi ortostatik pada lanjut usia yang mendapatkan terapi antihipertensi adalah hal yang perlu
mendapat perhatian secara khusus, karena hal
tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya
jatuh (Falls) pada pasien lanjut usia.
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