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BAB I 

            PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Penyakit tidak menular atau penyakit degenerative menjadi segmentasi 

permasalahan tersendiri bagi tiap negara diseluruh dunia. Hingga saat ini 

penyakit degenerative telah menjadi penyebab kematian terbesar didunia. 

Penyakit degenerative merupakan penyakit tidak menular yang berlangsung 

kronis salah satunya adalah hipertensi. Penderita hipertensi biasanya adalah 

lansia. Lansia adalah seseorang yang mencapai umur 60 tahun ke atas. 

      Menurut American Heart Association (AHA) 2017, Hipertensi merupakan 

sillent killer dimana gejalanya dapat bervariasi pada masing-masing individu 

dan hampir sama dengan gejala penyakit lain. Gejala itu adalah sakit kepala 

atau rasa berat ditekuk, mumet, jantung berdebar-debar, mudah lelah, 

penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan.  

      Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan 

tekanan darah diatas normal atau peningkatan abnormal secara terus menerus 

lebih dari suatu periode, dengan tekanan sistolik diatas 140 mmHg dan tekanan 

diastolik diatas 90 mmHg (Aspiani, 2014). Data World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2015 berkisar 1,13 miliar orang di dunia yang menderita 

hipertensi, itu menunjukkan bahwa sepertiga orang di Indonesia menderita 

hipertensi. Dan ini akan terus meningkat setiap tahunnya kemungkinan pada 

tahun 2025 angka orang yang menderita hipertensi bisa mencapai 1,5 miliar 

orang. Sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018 di Indonesia sebanyak 34,1 

persen orang yang menderita hipertensi. Di Jawa Barat berdasarkan data 

Riskesdas tahun 2013 prevelensi hipertensi mencapai 29,4 persen orang yang 

menderita hipertensi. Menurut Dinkes Kabupaten Sukabumi 2018 prevelensi 

hipertensi mencapai 13,63 persen orang yang menderita hipertensi. Hipertensi 

menyebabkan ancaman serius bila tidak ditangani dengan tepat mengakibatkan 

stroke, infark miokard, gagal ginjal, ensefalopati,dan kejang. Penyempitan 

pembuluh darah dijantung, akibat hipertensi dapat menyebabkan berkurangnya 
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suplai darah dan oksigen ke jaringan yang akan mengakibatkan mikroinfark 

pada jaringan (Tambayong, 2010). 

      Penatalaksanaan hipertensi yang tepat diperlukan untuk mencegah 

komplikasi secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu farmakologis 

dan nonfarmakologis, dalam kondisi patologis hipertensi memerlukan 

penanganan atau terapi. Pada penatalaksanaan farmakologis hipertensi ada 

beberapa macam pengobatan yang wajib di konsumsi yaitu ACE (Angiotensin 

Converting Enzyme), beta blocker, direct renin inhibitor dll. Terapi hipertensi 

secara nonfarmakologis merupakan terapi yang tidak menggunakan obat atau 

senyawa yang dalam kerjanya mempengaruhi tekanan darah pasien (Triyanto, 

2014) 

      Diuretik adalah obat antihipertensi jenis ini menurunkan tekanan darah 

dengan mengeluarkan air dan garam dari tubuh melalui ginjal. Beta Blockers 

adalah obat ini membantu organ jantung memperlambat detaknya sehingga 

darah yang dipompa jantung lebih sedikit dibandingkan pembuluh darah 

sehingga tekanan darah menurun. Kalsium channel antagonis adalah obat jenis 

ini bertugas untuk mengatur kalsium agar masuk kedalam sel otot jantung dan 

pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi rileks dan tekanan darah 

menurun. ACE adalah obat jenis mencegah tubuh membentuk hormon 

angiostensin II yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga 

tekanan darah menurun (Indah, 2014). 

      Terapi non-farmakologis yang wajib dilakukan oleh penderita hipertensi 

yaitu mengontrol asupan makanan dan natrium, menurunkan berat badan 

pembatasan konsumsi alkohol dan tembakau, serta melakukan latihan dan 

relaksasi (Smeltzer, &Bare, 2011). Salah satu terapi nonfarmakologis yang 

dapat dilakukan pada penderita hipertensi primer yaitu latihan slow deep 

breathing termasuk kedalam latihan dan relaksasi (Yanti, 2016). 

      Slow deep breathing adalah aktivitas yang dilakukan dalam keadaan sadar 

untuk mengatur frekuensi dan kedalaman pernafasan secara lambat sampai 

menimbulkan efek relaksasi terhadap tubuh (Goleman & Boyatiz, 2018). 
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      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pasien hipertensi oleh 

(Sumartini & Miranti, 2019) dengan judul penelitian Pengaruh Slow Deep 

Breathing Terhadap Tekanan Darah Lansia Hipertensi Di Puskesmas Ubung 

Lombok Tengah diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan rata-rata jumlah 

tekanan darah sistol responden kelompok intervensi sebelum dilakukan slow 

deep breathing yaitu 151,33 mmHg dan diastol sebesar 96,00 mmHg. Sesudah 

diberi tindakan jumlah tekanan darah sistol sebesar 136,00 mmHg dan diastol 

sebesar 85,33 mmHg dengan nilai signifikansi sistol (ρ value) 0.000 dan diastol 

(ρ value) 0.000. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Purnomo, 

2018) dengan judul penelitian Slow Deep Breathing Terhadap Perubahan 

Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi diperoleh hasil penelitian rata-rata 

tekanan darah sistol sebelum dilakukan terapi slow deep breathing adalah 

sebesar 172.06 dan tekanan darah sistol setelah dilakukan terapi slow deep 

breathing terjadi penurunan nilai rata-rata menjadi 165.19. Sementara rata-rata 

tekanan darah diastol sebelum dilakukan terapi slow deep breathing adalah 

sebesar 92.50 dan setelah dilakukan terapi slow deep breathing terjadi 

penurunan nilai rata-rata menjadi 87.97. Berdasarkan uji T dependent diperoleh 

nilai ρ sebesar 0.000 (α<0.05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

terapi slow deep breathing terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. 

Alasan peneliti mengambil aplikasi slow deep breathing karena dari segi biaya 

tidak mengeluarkan biaya, mudah dilakukan siapapun, dan dapat dilakukan 

dimanapun pasien berada. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan studi 

kasus mengenai Aplikasi Slow Deep Breathing Terhadap Penurunan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Cicantayan. 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu menerapkan aplikasi teknik slow deep breathing 

terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Cicantayan. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Melakukan pengkajian pada pasien hipertensi di wilayah kerja   

Puskesmas Cicantayan. 

2. Menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Cicantayan. 

3. Menyusun rencana keperawatan pada pasien hipertensi di wilayah 

kerja Puskesmas Cicantayan. 

4. Mengimplementasikan latihan slow deep breathing pada pasien 

hipertensi diwilayah kerja Puskesmas Cicantayan. 

5. Mengevaluasi hasil latihan slow deep breathing pada pasien   

hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Cicantayan. 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Wawancara  

  Penulis mengadakan diskusi tanya jawab dengan klien, dan     keluarga, 

dan petugas puskesmas untuk mengumpulkan data. 

1.3.2 Observasi  

Penulis mengadakan pengamatan langsung pada klien dan lingkungan 

keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan. 

1.3.3 Studi Pustaka dan Dokumentasi 

Penulis memperoleh sumber-sumber kepustakaan melalui jurnal, buku, 

internet, yang memiliki hubungan dengan konsep dan teori yang terkait 

dengan aplikasi slow deep breathing. Penulis melakukan studi 

dokumentasi untuk memvalidasi data yang diperoleh dengan melihat 

status klien di Puskesmas dan informasi dari keluarga klien. 

1.3.4 Pengaplikasian Slow Deep Breathing 

Penulis melakukan aplikasi slow deep breathing pada pasien hipertensi, 

yang di aplikasikan selama 3 hari. 

1.4  Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Bagi Penulis 

Penulis dapat mengaplikasikan teori-teori atau karya inovasi yang 

diperoleh di pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan pengetahuan 
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serta wawasan mengenai aplikasi slow deep breathing terhadap 

penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

1.4.2 Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan 

Hasil karya tulis ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

dalam keperawatan dan sebagai acuan perawat dalam mengelola kasus 

penerapan aplikasi slow deep breathing terhadap tekanan darah pada 

pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Cicantayan. 

1.4.3 Bagi Instansi Pendidikan Keperawatan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu dibidang keperawatan khusus 

mengenai aplikasi slow deep breathing pada pasien hipertensi 

1.4.4 Bagi Pembaca 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah bagi pembaca yaitu menjadi sumber 

referensi dan informasi bagi orang yang membaca karya ilmiah ini 

supaya mengetahui dan lebih mendalami bagaimana cara latihan atau 

pengaplikasian slow deep breathing dalam penurunan tekanan darah 

pada pasien hipertensi.  

 


