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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik 

melebihi 140 mmHg. dan/atau tekanan darah sistolik > 90. Tekanan 

darah tinggi dapat menyebabkan stroke, retinopati buta, penyakit 

kardiovaskular, gagal ginjal kronis, dan gagal ginjal stadium akhir (Bils 

et al., 2014). Meski penyebab tekanan darah tinggi belum diketahui, 

ada penyakit yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Faktor 

risiko yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi antara lain faktor 

risiko emosional seperti obesitas, merokok, alkohol berlebihan, 

kecemasan dan depresi, serta efek samping. (Marty2011). 

Tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan penyakit jantung. 

Ketika tekanan darah tinggi sering tidak diobati, jantung harus bekerja 

keras untuk memompa darah melalui arteri, yang seiring waktu 

menghancurkan dinding otot jantung. Jantung menebal dan melebar 

secara tidak normal. Ketika jantung berkontraksi dan jantung berdenyut 

tidak teratur, jantung menjadi gelisah dan memompa dengan lambat, 

yang akhirnya menyebabkan gagal jantung (Wahyuni, 2015). 

Menurut Data Organisasi Kesehatan Dunia (2014), penyakit 

kardiovaskular adalah penyebab utama kematian bagi orang berusia di 

atas 45 tahun di seluruh dunia, dengan sekitar 12 juta kematian setiap 

tahun akibat penyakit kardiovaskular. Di seluruh dunia, 7,6 juta orang 

meninggal karena tekanan darah tinggi. (Bilt et al., 2014). 

Data kementrian kesehatan RI (2012) juga menyatakan penyakit 

hipertensi termasuk penyakit dengan jumlah kasus banyak pada pasien 

rawat jalan yaitu 80. 615 kasus. Hipertensi merupakan penyakit 

penyebab kematian peringkat ketiga pada Indonesia menggunakan CFR 

(Case Fatality Rate) sebanyak 4,18 %. Di jawa barat mengalami 

kenaikan jumlah penderita hipertensi dalam tahun 2011, dalam tahun 

2010 terjadi 526,117 kasus pada tahun 2011 menjadi 634,860 kasus. 
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Dikabupaten cianjur kasus hipertensi sebesar 28, 923 (Riskesdas, 

2018). 

Suzane (2013) berpendapat bahwa ada dua cara untuk mengontrol 

tekanan darah tinggi. Terapi farmakologi dan non farmakologi, obat 

antihipertensi ditemukan untuk menurunkan tekanan darah. Obat yang 

paling umum digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi adalah 

alkatropil dan amlodipin. Tentu saja, mengonsumsi obat-obatan 

tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti kelelahan, pusing, 

detak jantung yang cepat, mual, sakit perut, dan pergelangan kaki yang 

bengkak. Selain obat antihipertensi dengan efek samping, penderita 

tekanan darah tinggi mendapatkan pengobatan non- farmakologi 

dengan sedikit efek samping.  

Penanganan non-farmakologi, juga dikenal sebagai perubahan gaya 

hidup, termasuk berhenti merokok, penurunan berat badan, pantang 

minum, perubahan pola makan, dan darah dari minuman berkafein 

seperti kopi, teh, dan cola. Padahal, saat kafein memasuki aliran darah, 

kortikosteroid terus-menerus membangunkan dan membangkitkan 

semangat pecinta kopi, selalu berujung pada tekanan darah tinggi 

(Kusuminingrum, 2015). Tekanan darah tinggi juga dapat diobati 

dengan teknik meditasi seperti yoga. Meditasi memiliki unsur penjelas 

yang dapat menstabilkan tekanan darah dan menjadikannya obat yang 

sangat efektif bagi penderita tekanan darah tinggi. 

Yoga merupakan terapi yang mengabungkan teknik pernapasan, 

relaksasi, meditasi, dan peregangan (Jain, 2010). Menurut Wirawanda 

(2013), manfaat umum yoga adalah kelenturan, keseimbangan, dan 

mengurangi rasa sakit. Pernapasan, fungsi organ rileks, kenyamanan 

batin, konsentrasi dan kecerdasan yang lebih baik. 

Yoga mengandung unsur meditasi, ini adalah salah satu cara terbaik 

untuk meningkatkan gaya hidup dan mencegah penyakit jantung. 

Karena yoga dapat mendorong perubahan gaya hidup yang positif, 

yoga digunakan sebagai terapi tambahan yang efektif untuk mencegah 
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tekanan darah tinggi (Shas, 2016). Prinsip menurunkan tekanan darah 

dengan relaksasi yoga adalah mengalami keadaan tenang, rileks dan 

akhirnya seimbang. Otot rileks dan tekanan darah turun. 

Beberapa penelitian menyebutkan yoga dapat menurunkan tekanan 

darah. Salah satunya adalah "Pengaruh Latihan Yoga Menurunkan 

Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi pada Pasien Hipertensi untuk 

Menurunkan Tekanan Darah Sistolik" Devi Oktavia. 32,4 mmHg dan 

tekanan darah diastolik 32,4 mm Hg", p < 0,05 adalah 13,38 mmHg, 

menunjukkan pengaruh signifikan antara tekanan darah sebelum dan 

sesudah melakukan latihan yoga yang signifikan. 

 Penelitian lain sebagaimana dilakukan oleh Muthy (2011) 

menemukan bahwa yoga dapat menurunkan tekanan darah karena 

mengandung obat pencahar yang menurunkan tekanan darah sistolik 

sebesar 4,7 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 3,3 mmHg. 

Dalam penelitian ini, rata-rata tekanan darah sistolik menurun dari 

139,6 menjadi 126,6 dan tekanan darah diastolik menurun dari 2,91 

menjadi 1,86. Pasien dengan hipertensi ringan sampai sedang bahkan 

tanpa mengkonsumsi obat. 

Hasil data menurut puskesmas Campaka Kabupaten Cianjur dalam 

tahun 2020, terdapat 110 kasus hipertensi dari 8 desa yang mencakup 

wilayah kerja Puskesmas Campaka dan salah satunya adalah desa 

sukajadi dengan jumlah penyakit hipertensi sebanyak 20 orang. 

Pemeliharaan tempat penelitian ini didasari dengan alasan 

permasalahan yang ada, akses transportasi yang mudah, serta jarak 

tempat penelitian yang dekat dengan penulis. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Terapi Yoga Terhadap 

Penurunan Curah Jantung Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Campaka Kabupaten Cianjur”  



4 
 

 
 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah  

Memahami dan menerapkan Terapi Yoga Terhadap Penurunan 

Curah Jantung Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Campaka Kabupaten Cianjur. 

1.3 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 

menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan menggunakan penelitian 

kualitatif antara lain: 

1.3.1  Wawancara/ Interview  

Penulis melakukan penelitian dengan teknik anamnesa atau 

wawancara secara langsung kepada klien. 

1.3.2  Observasi - Partispati: 

Penulis melakukan pengamatan dan turut serta dalam melakukan 

tindakan pelayanan keperawatan. 

1.3.3  Studi literature/Dokumentasi 

Penulis melakukan penelitian dengan mencari referensi teori-

teori yang relevan dan bentuk jurnal, artikel, laporan penelitian 

serta media masa ataupun sumber terpecaya lainnya dengan 

kasus yang ditemukan untuk memperkuat hasil penelitian. 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi berupa 

pengembangan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai 

aplikasi terapi  yoga terhadap penurunan curah jantung pada 

pasien hipertensi. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi Perawat 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa 

menambahkan wawasan yang luas bagi perawat dengan 

melaksanakan tindakan keperawatan yang sangat luas 
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mengenai keperawatan, dengan menggunakan terapi yoga 

terhadap penurunan curah jantung pada pasien hipertensi 

1.4.2.3 Bagi Klien dan keluarga 

Dapat membantu klien dan kelurga dalam mengatasi 

penurunan curah jantung pada pasien hipertensi. Serta 

memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai 

Hipertensi dan cara penanganannya secara tepat dan aman 

tanpa menimbulkan efek samping. 

1.4.2.4 Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah 

referensi mengenai penelitian aplikasi terapi yoga 

terhadap penurunan curah jantung pada hipertensi. 

 

 


