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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi saat ini menjadi salah satu masalah global karena prevalensinya 

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hipertensi  merupakan suatu penyakit tidak 

menular namun sering dialami oleh masyarakat dunia seperti Negara maju maupun 

Negara berkembang seperti halnya Indonesia. Hipertensi merupakan penyebab 

utama gagal jantung, stroke dan ginjal. Hipertensi disebut the silent killer karena 

penyakit tersebut tergolong mematikan karena tidak disertai gejala-gejala awal bagi 

pasien hipertensi tersebut (Brunner & Suddarth, 2013). 

World Health Organization  (2015) menyebutkan bahwa penyakit hipertensi 

atau tekanan darah tinggi telah membunuh penduduk dunia 9,4 juta setiap tahun. 

Jumlah pasien hipertensi terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang 

semakin bertambah. Tahun 2025 mendatang, diproyeksikan sekitar 29% penduduk 

di dunia menderita hipertensi. Angka kejadian ansietas di Amerika 28% usia yang 

mengalami ansietas 18-54 tahun 16% usia 55 dan lansia 11,4%. Terdapat 24,7% 

penduduk Asia Tenggara menderita hipertensi dan 23,3% penduduk Indonesia 

umur ≥ 18 tahun menderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dibuktikan dengan adanya peningkatan 

jumlah pasien hipertensi tahun 2013 sebesar 25,8% menjadi 34,1% di tahun 2018 

(Riskesdas,2018). 
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Dinas Kesehatan Provinsi Bali, (2017) melaporkan berdasarkan pola 10 

besar penyakit terbanyak pasien rawat jalan di puskesmas provinsi Bali tahun 2017, 

hipertensi menduduki peringkat ke-2 sebanyak 60,665 total kasus tahun 2017. 

Berdasarkan kabupaten/kota prevalensi hipertensi tertinggi berada di kabupaten 

Buleleng sebesar 30,20% dan kabupaten Jembrana menduduki peringkat terendah 

hipertensi sebesar  2,78%, kemudian posisi kelima berada di Kota Denpasar dengan 

total kasus hipertensi sebesar 7,237 dengan presentase 6,38%. Berdasarkan data 

yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Puskesmas 1 Denpasar Timur 

menempati kedudukan tertinggi prevalensi hipertensi sebesar 42,85% di wilayah 

Kota Denpasar.  

Seseorang yang menderita hipertensi mengalami ansietas dikarenakan 

penyakit hipertensi memerlukan pengobatan yang relatif lama, terdapat resiko 

komplikasi dan dapat memperpendek usia. Setiap waktu pasien memikirkan 

penyakit hipertensi tersebut dan menimbulkan gejala ansietas seperti rasa takut, 

gelisah, dan perasaan tak menentu. Dampak fisik dari hipertensi adalah nyeri kepala 

dan kelelahan. Apabila tidak terkendali hipertensi menyebabkan kematian dan 

komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner dan gangguan fungsi ginjal 

(Aspiani, 2015). Dampak psikologis dari hipertensi adalah ansietas, perasaan tidak 

nyaman, depresi (Taylor, Peplau, & Searsia, 2012). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ansietas adalah 

dengan memberikan terapi Relaksasi Benson. Tehnik Relaksasi Benson ialah suatu 

tehnik relaksasi yang digabung dengan keyakinan yang dianut oleh pasien. Tehnik 

ini berbeda dengan tehnik relaksasi pada umumnya. Penerapan Relaksasi Benson 

diimbuhkan dengan penambahan unsur keyakinan dalam bentuk kata-kata 
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keyakinan yang dianut oleh pasien. Relaksasi benson dapat menimbulkan perasaan 

tenang dan nyaman karena terapi ini bekerja dengan cara menghambat aktifitas 

saraf simpatis yang dapat menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh dan 

selanjutnya otot-otot tubuh menjadi relaks. Manfaat dari relaksasi benson terbukti 

memodulasi stres terkait kondisi seperti marah, cemas, disritmia jantung, nyeri 

kronik, depresi, hipertensi dan insomnia serta menimbulkan perasaan menjadi lebih 

tenang (Benson, H. and Proctor, 2000). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Setyowati (2016) tentang 

Pengaruh Relaksasi Benson Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Kanker Serviks 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh menurunnya tingkat kecemasan sebelum 

dan sesudah dilakukan relaksasi benson. Menurut hasil penelitian oleh Riska, 

Misrawati, & Agrina (2012) tentang pengaruh Relaksasi benson terhadap 

penurunan kecemasaan pada pasien kanker serviks menunjukkan relaksasi benson 

efektif untuk menurunkan kecemasan. Menurut T. Solehati (2008) dengan judul 

pengaruh tehnik benson relaksasi terhadap intensitas nyeri dan kecemasan klien 

post seksio sesarea diperoleh bahwa intervensi relaksasi benson paling besar 

pengaruhnya terhadap penurunan kecemasan klien post seksio sesarea. Berdasarkan 

kejadian diatas peneliti merasa kecemasan pada pasien hipertensi sangat perlu 

untuk diatasi. Peneliti mencoba untuk memberikan terapi relaksasi Benson sebagai 

solusi masalah untuk mengetahui pengaruh relaksasi benson terhadap penurunan 

kecemasan pada pasien hipertensi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimanakah asuhan keperawatan pemberian terapi Relaksasi 

Benson dapat menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 1 

Denpasar Timur Tahun 2019. 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum  

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan dengan pemberian terapi  relaksasi benson untuk menurunkan ansietas 

pasien hipertensi di Puskesmas 1 Denpasar Timur Tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan pada pasien hipertensi dengan 

ansietas di Puskesmas 1 Denpasar Timur Tahun 2019. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien hipertensi dengan ansietas 

di Puskesmas 1 Denpasar Timur Tahun 2019 . 

c. Mendeskripsikan rencana tindakan keperawatan pemberian terapi Relaksasi 

Benson untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 1 

Denpasar Timur Tahun 2019. 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan pemberian terapi Relaksasi Benson 

untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 1 Denpasar 

Timur Tahun 2019. 
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e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pemberian terapi Relaksasi Benson 

untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas 1 Denpasar 

Timur Tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi : 

1. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat 

tentang penggunaan teknik relaksasi benson untuk menurunkan ansietas pada 

pasien hipertensi. 

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan 

dalam ilmu keperawatan jiwa tentang pemberian terapi relaksasi benson untuk 

menurunkan ansietas pada pasien hipertensi. 

3. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyata 

untuk melakukan observasi pelaksanaan asuhan keperawatan pemberian terapi 

relaksasi benson untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi. 

 

 


