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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lambung adalah salah satu organ tubuh manusia yang paling penting 

dan digunakan untuk menyimpan makanan biologis. Fungsi lambung bagi 

tubuh adalah menerima makanan dan bertindak sebagai ruang penyimpanan 

dalam waktu singkat. Semua makanan dicairkan dan dicampur dengan asam 

klorida untuk mempersiapkan pencernaan usus. Selama kadar asam lambung 

dalam tubuh dalam batas normal tidak akan menimbulkan gangguan atau 

penyakit, namun jika kadar asam lambung dalam tubuh terlalu tinggi maka 

akan menyebabkan sakit perut atau gastritis (Putri, 2017) dalam (Hawati, 

2020). 

Menurut Hirlan dalam Angkow (2016) dalam (Hawati, 2020). Gastritis 

merupakan penyakit kesehatan yang paling sering dijumpai di klinik, karena 

diagnosis biasanya hanya berdasarkan gejala klinis saja, bukan pemeriksaan 

histopatologi. Dalam kebanyakan kasus, peradangan mukosa lambung tidak 

ada hubungannya dengan keluhan dan gejala klinis pasien. Disarankan bahwa 

keluhan utama dan gejala klinis pasien berkorelasi positif dengan komplikasi 

gastritis. Gastritis ialah sesuatu peradangan mukosa lambung yang 

diakibatkan oleh bakteri helicobakteri pylori yang dapat bersifat akut, kronik 

difus atau local. 

Menurut World Health Organization (WHO), tinjauan dari banyak 

negara di dunia menghasilkan kejadian gastritis di dunia, antara lain 22% di 

Inggris, 31% di Cina, 14,5% di Jepang, 35% di Kanada, dan 29,5% di 

Prancis. Angka kejadian gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari total 

penduduk setiap tahunnya. Insiden gastritis dikonfirmasi oleh gastroskopi 

pada populasi Shanghai adalah sekitar 17,2%, yang jauh lebih tinggi dari 

pada populasi barat sekitar 4,1% dan tidak menunjukkan gejala (Turssakinah, 

2017) dalam (Hawati, 2020). 
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Presentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut data 

World Health Organization, sebesar 40,8%, dan angka kejadian gastritis di 

berbagai wilayah Indonesia cukup tinggi, dengan angka kejadian 274.396 

kasus di antara 238.452.952 penduduk. Menurut status kesehatan Indonesia 

tahun 2011, gastritis merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak pada 

pasien rawat inap di Indonesia, dengan jumlah 30.154 kasus (4,9%). 

(Tussakinah, 2017) dalam (Hawati, 2020). 

Sementara di Jawa Barat menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Barat tahun 2012 dalam (Sumbara, 2020), angka kejadian gastritis mencapai 

58.085 (21,1%). Menurut data Dinas Kesehatan (Kabupaten Cianjur, RSUD 

Kelas B Cianjur), (Arifin, 2016) terdapat 6.155 gastritis  (13,90%). 

Faktor risiko gastritis antara lain penggunaan aspirin atau obat anti 

inflamasi nonsteroid, infeksi helicobacter pylori, kebiasaan minum 

beralkohol, kebiasaan merokok, stress terus-menerus, kebiasaan makan yang 

tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan pedas dan asam yang berlebihan. 

Selain itu orang dengan pola makan yang tidak teratur juga rentan terkena 

penyakit ini. Ketika lambung harus diisi dan kosong atau pengisian tertunda, 

asam lambug akan mencerna lapisan mukosa lambung, karena ketika 

lambung kosong maka motilitas lambung akan meningkat dengan kuat, 

sehingga merangsang peningkatan produksi asam lambung sehingga dapat 

timbul rasa nyeri di ulu hati (Angkow, 2016) dalam (Hawati, 2020). 

Nyeri merupakan sumber stres yang dapat menimbulkan stres dan 

ketegangan, individu dapat merespon secara fisik dan perilaku sehingga 

menimbulkan reaksi fisik dan psikologis. Reaksi fisik meliputi perubahan 

kondisi umum, wajah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan postur. Jika 

pernapasan menjadi lebih berat, dapat menyebabkan gagal jantung dan syok. 

Meskipun respons psikologis yang disebabkan oleh rasa sakit dapat 

merangsang respons stres, sehingga mengurangi sistem kekebalan dan 

peradangan, serta menghambat penyembuhan, respons yang lebih parah dapat 

menyebabkan ancaman penghancuran diri (Corwin dalam Ayudianingsih 

2015) dalam (Hawati, 2020). 
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Manajemen nyeri merupakan salah satu metode yang digunakan oleh 

dunia kesehatan untuk menangani nyeri pasien. Analgesik biasanya diberikan 

untuk meredakan nyeri. Selain metode TENS (Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation), terapi biologis, plasebo, dan distraksi, teknik relaksasi 

merupakan alternatif non-obat untuk strategi manajemen nyeri. Relaksasi 

adalah kebebasan spiritual, dan ketegangan fisik dan stres, karena dapat 

mengubah persepsi kognitif dan motivasi emosional pasien. Teknik relaksasi 

memungkinkan pasien untuk mengendalikan diri ketika mereka mengalami 

ketidaknyamanan atau rasa sakit, stres fisik dan emosional pada rasa sakit 

(Potter & Perry dalam Ayudianingsih, 2015) dalam (Hawati, 2020). 

Teknik relaksasi nafas dalam tujuannya adalah untuk memungkinkan 

pasien untuk menghilangkan rasa sakit selama nyeri. Hal yang perlu 

diperhatikan saat melakukan relaksasi adalah pasien harus dalam keadaan 

nyaman, pikiran pasien harus tenang, dan lingkungan harus tenang. Suasana 

santai dapat meningkatkan endorfin, peran endorfin adalah menghambat 

transmisi impuls nyeri di sepanjang saraf sensorik dari nosiseptor saraf perifer 

ke kornu dorsalis, kemudian ke talamus dan otak yang pada akhirnya 

mempengaruhi penurunan persepsi nyeri (Brunner & Suddart dalam 

Ayudianingsih, 2015) dalam (Hawati, 2020). 

Sejalan dengan penelitian berjudul “Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas 

Dalam Terhadap Intensitas Nyeri Pasien Gastritis” oleh Puskesmas Antar 

Brak Kabupaten Tanggamus Kabupaten Limau (Puspariny et al., 2019) teknik 

relaksasi nafas dalam berpengaruh signifikan terhadap intensitas nyeri. pasien 

gastritis rata-rata nyeri 2,03, tingkat nyeri minimal 1, maksimal 7, standar 

deviasi 0,669, dan nilai p 0,000. Saat pasien merasakan nyeri ringan atau tak 

tertahankan, teknik relaksasi napas dalam dapat digunakan untuk meredakan 

nyeri.. 

Sama halnya dengan hasil penelitian (Hawati, 2020) yang dilakukan 

pada tahun 2019 di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang yang 

berjudul  “Pengalaman penderita gastritis kronis dalam melakukan teknik 

relaksasi nafas dalam untuk membantu menurunkan skala nyeri pada 
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penderita gastritis” menunjukkan bahwa teknik relaksasi napas dalam secara 

efektif dapat membantu mengurangi skala nyeri pada penderita gastritis. 

Dengan melakukan relaksasi nafas dalam dapat membuat pasien menjadi 

rileks, tenang, nyaman serta, mengurangi nyeri. Suasana yang rileks dapat 

meningkatkan hormon endorphin yang berfungsi untuk mengurangi rasa 

nyeri. 

Sedangkan menurut penelitian (Rampengan et al., 2014) Profesor Irina 

A Atas Room berjudul “Pengaruh Teknik Relaksasi dan Teknik Distraksi 

Terhadap Perubahan Intensitas Nyeri Pasca Operasi”. Dr. R.D Kandou 

Manado. Hasil penelitian terhadap 15 orang yang diwawancarai sebelum 

melakukan teknik relaksasi menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang 

diwawancarai memiliki tingkat nyeri yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 6 

(40%) dan 4 (26,7%) memiliki tingkat nyeri sedikit lebih tinggi dan intensitas 

nyeri sangat 3 orang (20 %) dan intensitas nyerinya sedikit nyeri, sebanyak 2 

orang (13,3%). Setelah dilakukan teknik relaksasi, sebanyak 2 orang 

responden menyatakan tidak merasakan nyeri, dan tidak ada satupun 

responden yang merasakan intensitas nyeri sangat nyeri, dan intensitas nyeri 

lebih besar. 

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan  sebuah penelitian dengan judul “Aplikasi Tenik Relaksasi Nafas 

Dalam, Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Gastritis di Kampung 

Bunijaya Kec. Pagelaran Kab. Cianjur”. 

1.2 TujuanhKaryakTulislIlmiahh 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu 

dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan/diselesaikan pada 

penelitian/perancangan ini. 
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Ada pula tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini ialah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Tujuan Umumm 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengaplikasikan 

teknik relaksasi nafas dalam terhadap intensitas nyeri pada pasien 

Gastritis di Kampung Bunijaya Kec. Pagelaran Kab. Cianjur 

 

1.2.2 Tujuan Khususs 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada klien yang mengalami 

Gastritis terhadap intensitas nyeri di kampung Bunijaya Cianjur 

b. Menetapkan diagnosa keperawatan pada klien yang mengalami 

Gastritis terhadap intensitas nyeri di kampung Bunijaya Cianjur 

c. Menyusun rencana keperawatan pada klien yang mengalami 

Gastritis terhadap intensitas nyeri di kampung Bunijaya Cianjur 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien yang mengalami 

Gastritis terhadap intensitas nyeri di kampung Bunijaya Cianjur 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada klien yang mengalami 

Gastritis terhadap intensita nyeri di kampung Bunijaya Cianjur 

f. Menganalisis hasil aplikasi tindakan teknik relaksasi nafas dalam 

pada pasien Gastritis terhadap intensitas nyeri di kampung 

Bunijaya Cianjur 

1.3 Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dengan 

pasien dan keluarga. Lalu dengan cara wawancara tanya jawab kepada pasien 

dari keluarga mengenai penyakitnya. Yang terakhir dengan cara studi 

literature, penulis mencari sumber melalui jurnal, buku dan perpustakaan. 

 

 

 



6 
 

  

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

1.3.1 Observasi Partisipatif 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan fisik 

dengan pendekatan IPPA: Insfeksi, Palpasi, Perkusi, Auskultasi pada 

sistem tubuh klien. Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan 

data observasi yang meninjau langsung keadaan responden. Dalam hal 

ini peneliti dapat mengetahui kondisi, tempat tinggal, status kesehatan 

dan keadaan psikologis responden. 

 

1.3.2 Wawancara  

Dalam metode ini peneliti melakukan anamnesis dengan fokus 

pertanyaan: pengkajian identitas pasien, keluhan utama, riwayat 

kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan 

keluarga, serta pola aktivitas sehari-hari dan lain-lain 

 

1.3.3 Studi Pustaka  

Penulis memperoleh sumber-sumber kepustakaan melalui 

jurnal, buku, internet, yang memiliki hubungan dengan konsep dan 

teori yang terkait dengan aplikasi Tindakan Relaksasi Nafas Dalam 

1.4 Manfaat Karya Ilmiah  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

pemecahan masalah, dan pengaruh tindakan tenik relaksasi nafas 

dalam pada pasien Gastritis  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis 

Hasil penulis karya tulis ilmiah ini semoga dapat membantu 

penulis dan penulis lainnya untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta menambah pengalaman praktis dalam 

menerapkan  teknik relaksasi nafas dalam pada penderita gastritis 
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b. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan sebagai sarana 

informasi bagi institusi pendidikan dalam pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan dimana yang akan datang. 

c. Bagi klien dan keluarga 

Hasil penulisan karya tulis ilmial ini diharapkan klien dn keluarga 

agar mampu melakukan tindakan mandiri teknik relaksasi nafas 

dalam


