
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit kronis, tidak 

ditularkan dari orang ke orang (Riskesdas, 2018). Penyakit Tidak Menular masih 

menjadi salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian di Indonesia saat 

ini. Hal ini dikarenakan munculnya Penyakit Tidak Menular secara umum 

disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan. 

World Health Organization (WHO) menyebutkan yang termasuk empat jenis 

Penyakit Tidak Menular utama yaitu penyakit kardiovaskular (penyakit jantung 

koroner, stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis (asma, penyakit paru 

obstruksi kronis), dan diabetes. Trend Penyakit Tidak Menular di Indonesia 

mengalami peningkatan dibanding lima tahun sebelumnya, termasuk jumlah 

penderita diabetes mellitus (Riskesdas, 2018).  

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolisme yang merupakan 

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar 

glukosa darah di atas nilai normal akibat kekurangan insulin secara absolut 

maupun relatif (Riskesdas, 2018). International Diabetic Federation (2015) 

menyebutkan sebanyak 8,8% (415 juta orang) di dunia tercatat menderita diabetes 

mellitus. Berdasarkan data Riskesdas (2018) menunjukkan prevalensi penderita 

diabetes mellitus di Indonesia sebesar 2% (5,3 juta orang). Provinsi Bali memiliki 

prevalensi penderita diabetes dengan urutan ke empat belas sebanyak 1,3% atau 

50.579 orang (Riskesdas, 2018). Dinas Kesehatan Kabupaten Badung (2016) 
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menyebutkan sebanyak 1.673 orang di Kabupaten Badung menderita diabetes. 

Data dari RSD Mangusada Badung menyatakan jumlah penderita diabetes 

mellitus lima tahun terakhir dengan total 3794 orang, dengan jumlah penderita 

pada tahun 2017 sebanyak 455 orang (11,9%), dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2018 sebanyak 926 orang (24,4%). Diabetes mellitus dapat menimbulkan 

berbagai dampak diantaranya fisik, psikologis hingga yang terburuk dapat 

menyebabkan kematian.  

Salah satu dampak psikologi yang terjadi pada penderita DM yaitu 

kecemasan (Rokhman, Ahsan, & Supriati, 2013). Rasa cemas muncul ketika 

penderita pertama kali didiagnosa diabetes atau saat mengalami komplikasi DM 

padahal telah mencoba menjalani terapi DM (Achmad, 2014). Penderita yang 

belum mampu menerima keadaan dirinya menunjukkan berbagai perubahan 

perilaku dan perasaan yang diasosiasikan dengan gangguan psikososial yaitu 

depresi, kecemasan, ketegangan dan stress yang menekan (Ambarwati, 2008). 

Dampaknya klien menjadi pendiam, menarik diri dan tidak aktif lagi. Komplikasi 

dapat menyebabkan kecemasan meningkat, diikuti dengan respon kehilangan, 

gangguan harga diri, hubungan keluarga, yang akhirnya berisiko terhadap semua 

aspek dalam kehidupan sehari hari dari individu tersebut (Achmad, 2014). 

Penelitian Nindyasari (2010) menyebutkan kecemasan yang muncul pada 

penderita DM tipe II yaitu sebanyak 68% cemas ringan, 66,7% cemas sedang, dan 

34,4% cemas berat. Sedangkan dari penelitian Rokhman et al. (2013) hasil 

wawancara kepada 10 pasien DM tipe II yang dirawat inap, yaitu sebanyak 8 

pasien mengalami cemas sedang, 1 pasien cemas berat, dan 1 pasien cemas 

ringan.  
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Berdasarkan hasil konsensus para ahli diabetes di Indonesia, ada 5 pilar 

utama pengelolaan diabetes mellitus yang terdiri atas perencanaan makan (diit), 

latihan jasmani, obat hipoglikemik, edukasi, dan pemantauan kadar glukosa darah 

secara mandiri. Namun belum ada pengelolaan terhadap dampak psikologis pada 

pasien DM, yang juga penting dalam mengontrol kadar gula darah (Rokhman et 

al., 2013). Untuk mengatasi masalah kecemasan pada penderita DM, diperlukan 

penatalaksanaan kecemasan yang secara umum meliputi terapi obat serta terapi 

psikologis. Manajemen kecemasan dapat dilakukan dengan tindakan relaksasi 

yang merupakan salah satu teknik dalam terapi perilaku untuk mengurangi 

ketegangan dan kecemasan (Ayunsari, Fasikhah, & Karmiyati, 2012). Salah satu 

terapi perilaku yang dapat dilakukan yaitu terapi relaksasi slow deep breathing 

(Ayunsari et al., 2012).  

Terapi relaksasi slow deep breathing yaitu terapi melakukan napas dalam, 

napas lambat dan menghembuskan napas secara perlahan untuk menurunkan 

ansietas (Hidayat & Ekaputri, 2013). Berdasarkan studi kasus yang dilakukan 

Hidayat & Ekaputri (2013) terhadap pasien DM dengan ansietas, diperoleh hasil 

pasien mengatakan rasa cemas berkurang setelah diberi terapi. Berdasarkan studi 

kasus yang dilakukan Achmad (2014) setelah diterapi pasien mengatakan rasa 

cemas berkurang, tampak tidak gelisah dan bicara tidak cepat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nusantoro & Listyaningsih (2018) mengenai pengaruh slow deep 

breathing untuk menurunkan kadar glukosa darah dan kecemasan pasien diabetes 

mellitus, diperoleh hasil terjadi penurunan nilai mean tingkat kecemasan yaitu 

1,60 sebelum terapi menjadi 0,70 setelah diberikan terapi relaksasi slow deep 

breathing. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

“Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Relaksasi Slow Deep 

Breathing Untuk Menurunkan Ansietas pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di 

RSD Mangusada Badung Tahun 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian 

Terapi Relaksasi Slow Deep Breathing untuk Menurunkan Ansietas pada Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe II di RSD Mangusada Badung Tahun 2019?” 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pemberian terapi relaksasi slow deep breathing untuk menurunkan 

ansietas pada pasien diabetes mellitus tipe II di RSD Mangusada Badung Tahun 

2019. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari studi kasus ini adalah agar mampu: 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan ansietas pada pasien diabetes 

mellitus tipe II di RSD Mangusada Badung Tahun 2019.  

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan ansietas pada pasien diabetes mellitus 

tipe II di RSD Mangusada Badung Tahun 2019.  

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan pemberian terapi relaksasi slow deep 

breathing untuk menurunkan ansietas pada pasien diabetes mellitus tipe II di 

RSD Mangusada Badung Tahun 2019.  
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d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan pemberian terapi relaksasi slow deep 

breathing untuk menurunkan ansietas pada pasien diabetes mellitus tipe II di 

RSD Mangusada Badung Tahun 2019. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pemberian terapi relaksasi slow deep 

breathing untuk menurunkan ansietas pada pasien diabetes mellitus tipe II di 

RSD Mangusada Badung Tahun 2019.  

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat 

tentang penggunaan terapi relaksasi slow deep breathing untuk menurunkan 

ansietas pada pasien diabetes mellitus tipe II. 

2. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan 

Dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

tentang terapi relaksasi slow deep breathing sehingga dapat menurunkan ansietas 

pada pasien diabetes mellitus tipe II. 

3. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman tentang asuhan keperawatan pemberian terapi relaksasi slow deep 

breathing untuk menurunkan ansietas pada pasien diabetes mellitus tipe II.   

 


