
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) saat ini menjadi banyak di perbincangkan. 

Kini negara berkembang mengalami pergeseran penyakit yaitu dari Penyakit 

Menular (PM) ke Penyakit Tidak Menular (PTM) meskipun beban penyakit masih 

sama-sama besar, akhir-akhir ini penyakit tidak menular menjadi trend dalam 

masalah kesehatan. Salah satu faktor penting sebagai pemicu Penyakit Tidak 

Menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain adalah hipertensi. 

Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang dapat menyebabkan banyak 

komplikasi bahkan hingga menyebabkan kematian. Seseorang dikatakan hipertensi 

dan berisiko mengalami masalah kesehatan apabila setelah dilakukan beberapa kali 

pengukuran, nilai tekanan darah tetap tinggi, nilai tekanan darah sistolik ≥ 140 

mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg. (Prasetyaningrum, 2014)  

Hipertensi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di hitung dari 

tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang besar yaitu pada tahun 2013 

penderita hipertensi yang tercatat sebesar 25.8% dan pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan menjadi 34.1%. Dari data yang di peroleh, Bali termasuk 10 provinsi terbanyak 

penderita hipertensi (Riskesdas, 2018). Hipertensi merupakan termasuk penyakit tertinggi 

kedua dari 10 penyakit terbanyak di Bali. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2017 di masing-masing kabupaten, angka terendah 

diduduki oleh kabupaten Jembrana yaitu 2,78% yang diperoleh dari hasil pengukuran. 

Sedangkan angka terbesar diduduki oleh kabupaten buleleng dengan angka 30,20%, 

sedangkan kota Denpasar menduduki jumlah penderita hipertensi kelima terbanyak yaitu 
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dengan angka 6.38% . Data yang di dapat dari Dinas Kesehatan Denpasar didapat angka 

kunjungan hipertensi tertinggi di Puskesmas I Denpasar Timur sebanyak 42.85% (Dinkes, 

2017) 

Masalah yang umumnya muncul pada pasien hipertensi yaitu dapat 

menyebabkan penurunan curah jantung, nyeri, asnietas dan bisa menyebabkan 

banyak komplikasi penyakit. Prawesti, (2012) menemukan dengan hasil lebih dari 

50% responden mengalami ansietas yaitu 16 responden (55%). Komplikasi 

Hipertensi dialami lebih dari 50% responden yang diuji yatu 18 responden (60%). 

Peningkatan tekanan darah sering dijumpai pada orang yang memiliki banyak 

pikiran, memiliki kecemasan berlebih dan tidak bisa mengatur emosi. Hipertensi 

juga dapat menyebabkan kecemasan dan emosi sulit terkendali. Kati, Opod, dkk, 

(2018), melakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 78 orang dengan 

hasil sebanyak 10 responden (12,8%) tidak memiliki kecemasan, 23 responden 

(29,5%) memiliki kecemasan ringan, 20 responden (25,6%) memiliki kecemasan 

sedang, 21 responden (26,9%) memiliki kecemasan berat, dan 4 responden (5,1%) 

memiliki kecemasan berat sekali. Kematian di dunia dilaporkan bahwa sekitar 51% 

dari jumlah kematian disebabkan oleh hipertensi atau dapat dikalkulasikan 

sebanyak 900 juta jiwa yang mengalami hipertensi dalam setiap tahunnya (World 

Health Organization, 2017). 

Setiap individu memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa cemasnya, 

namun banyak juga individu sangat sulit atau tidak mampu menghadapi stresor 

dalam mengatasi kecemasannya yang berlebih dan pada akhirnya menyebabkan 

dampak yang negatif seperti gangguang interaksi, gangguan pola tidur dan yang 

lainnya. Kecemasan memang diperlukan oleh setiap individu untuk memproteksi 
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atau melindungi diri agar bisa berhati-hati dengan sesuatu hal, tetapi segala sesuatu 

yang berlebih itu sangatlah tidak baik, sama halnya dengan kecemasan jika berlebih 

akan menimbulkan hal yang buruk sehingga menimbulkan otot-otot menjadi 

tegang, bahkan tekanan darah meningkat. Untuk membuat tubuh menjadi rileks 

dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti terapi musik klasik, yoga, teknik 

nafas dalam, dan terapi masase (Sudarsini, 2015)  

Masase dapat menurunkan stress dan rasa cemas berlebih karena pada saat 

dilakukannya pemijatan akan mengirimkan sinyal yang menyeimbangkan sistem 

saraf dan dapat melepaskan hormon endorfin untuk mengurangi rasa sakit dan stress 

sehingga menimbulkan dan mendorong rasa relaksasi. Liyanti Neno, Puguh 

Kristiyawati, dkk (2013) menemukan yaitu rata-rata skor kecemasan sebelum 

dilakukannya masase yaitu 43,44% dan setelah dilakukan terapi masase skor 

kecemasannya menjadi berkurang yaitu 29,03%. Masase dilakukan pada  titik LI4 

yaitu tepat pada selah ibu jari dengan jari telunjuk tangan, tujuannya untuk 

merangsang  energi untuk terbuka karena sumber energi (chi) dari LI4, selanjutnya 

dengan masase pada titik PC6, HT7 yang terletak pada tangan. Masase pada seluruh 

tubuh dari kaki, punggung, tangan, dan kepala, namun tetap lebih di tekankan pada 

titik-titik yang terlah di cantumkan (Muliyanti, 2016). Dari latar belakang diatas, 

peneliti tertarik meneliti tentang seberapa keberhasilan dari penerapan masase 

untuk menurunkan ansietas pada pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi 

di Puskesmas I Denpasar Timur. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian 

Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Masase untuk 

Menurunkan Ansietas pada Pasien Hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019. 

 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Masase untuk Menurunkan Ansietas 

Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan pengkajian data keperawatan ansietas pada pasien hipertensi 

di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan ansietas pada pasien hipertensi di 

Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019. 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan terapi masase untuk menurunkan 

ansietas pada pasien hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019. 

d. Mendeskripsikan pemberian tindakan keperawatan untuk menurunkan ansietas 

pemberian terapi masase pada pasien hipertensi di Puskesmas I Denpasar Timur 

Tahun 2019. 

e. Mendeskripsikan penilaian asuhan keperawatan pemberian terapi masase pada 

pasien hipertensi dengan ansietas di Puskesmas I Denpasar Timur Tahun 2019. 
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D. Manfaat Studi Kasus 

1. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat, 

terutama masyarakat yang sebagai responden tentang penggunaan terapi masase 

untuk menurunkan ansietas pada pasien hipertensi. 

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan 

Dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

tentang terapi masase sehingga dapat menurunkan ansietas pada pasien hipertensi. 

3. Peneliti 

  Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman tentang terapi masase sehingga dapat menurunkan ansietas pada pasien 

hipertensi. 


