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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Dewasa ini kemajuan teknologi telah menyebabkan berubahnya gaya hidup dan 

sosial ekonomi masyarakat di negara berkembang maupun negara maju. Perubahan 

ini menyebabkan perubahan transisi epidemiologi yang menjadi penyebab utama 

kematian dan kesakitan karena penyakit menular dan penyakit yang disebabkan 

oleh parasit menjadi penyakit tidak menular dan kronis. Penyakit tidak menular 

yang banyak mempengaruhi angka kesakitan dan kematian di dunia adalah penyakit 

kardiovaskular. Salah satu penyakit kardiovaskular yang banyak menyebabkan 

kematian yaitu hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg, tetapi 

pedoman yang diperbarui menglasifikasikan hipertensi sebagai Peningkatan 

sistolik dan diastolik 130/80 mmHg. (AHA, 2017) 

Hipertensi menjadi masalah kesehatan masyarakat utama karena prevalensinya 

yang tinggi di seluruh dunia yaitu Sekitar 7,5 juta kematian atau 12,8% dari total 

semua kematian pertahun di seluruh dunia. Jumlah kejadian hipertensi diperkirakan 

akan meningkat menjadi 1,56 miliar pada orang dewasa pada tahun 2025.(Singh, 

Shankar and Singh, 2017). Hasil Riskesdas 2018 diketahui bahwa Prevalensi 

hipertensi pada umur ≥18 tahun di Indonesia yang terdioagnosis oleh tenaga 

kesehatan sebesar 8,4 % dan hanya 0,4% yang minum obat. Berdasarkan hasil 

pengukuran pada umur ≥18 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 34,1%. 

Prevalensi hipertensi tertinggi terjadi di Kalimantan selatan sebesar 44,1% dan 
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terendah di provinsi Papua 22,2% (RISKESDAS, 2018). 

 
Menurut catatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2016 jumlah 

penderita hipertensi di seluruh Puskesmas yang ada di Bali sebanyak 89.394 jiwa 

(Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2016). Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gianyar jumlah penderita hipertensi pada tahun 2018 kasus hipertensi di wilayah 

gianyar meningkat sehingga hipertensi menempati posisi kedua dalam 10 besar 

penyakit dengan jumlah 9.727 kasus. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 

tahun 2018 mencatat bahwa kasus hipertensi di UPT Kesmas Sukawati II 

menduduki peringkat tertinggi dikabupaten Gianyar yaitu sebesar 73,68 % (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar,2018). 

Pasien Hipertensi selain mengalami gangguan fisik namun berisiko mengalami 

gangguan secara psikologis seperti stres. Hubungan antara stres dengan hipertensi 

diduga terjadi melalui aktivitas saraf simpatis, yang dapat meningkatkan tekanan 

darah secara bertahap. Apabila stres menjadi berkepanjangan dapat berakibat 

tekanan darah menjadi tetap tinggi. Penelitian Islami (2015) di Puskesmas Rapak 

mahang Kabupaten Kutai Kertanegara tentang hubungan antara stres dengan 

hipertensi pada pasien rawat jalan didapatkan bahwa 33 dari 94 responden (70,2%) 

yang menderita hipertensi mengalami stres. Hasil penelitian Candra (2017) tentang 

Pengaruh relaksasi progresif dan meditasi terhadap tingkat stres pasien hipertensi 

di UPT Puskesmas Kuta Utara didapatkan bahwa responden penelitian yang 

menderita penyakit hipertensi yang mengalami stres sebanyak 37 responden 

(52,8%) dari 70 responden yang diteliti. 
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Salah satu upaya untuk mengatasi stres yang dialami oleh pasien hipertensi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan cara berolahraga, relaksasi 

mental (rekreasi), melakukan curhat atau berbicara pada orang lain, memperdalam 

ibadah dan agama, menghindari pelarian negatif,dan satu diantaranya adalah 

dengan yoga hatha. Menurut hasil penelitian Dwija Yasa (2017) dengan judul 

Penerapan Yoga Hatha Dapat Menurunkan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan 

Hipertensi dengan banyak sampel berjumlah 30 orang didapatkan hasil bahwa ada 

pengaruh yoga hatha terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di 

wilayah Puskesmas II Denpasar Selatan dengan nilai p-value sebesar 0,0001 < α 

(0,05) (Yasa, Aziz and Widastra, 2017). Menurut hasil penelitian Nugraheni (2014) 

dengan judul Pengaruh Pelatihan Yoga Hatha Terhadap Stres Pasien Kanker 

Payudara Pasca Kemoterapi dengan responden sebanyak 42 orang. Hasil uji 

signifikasi (p) 0,043 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan yoga hatha 

berpengaruh terhadap stress pada pasien kanker payudara pasca kemoterapi di 

RSUD Dr.Moewardi Surakarta. (HW Nugraheni, 2014) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Yoga Hatha terhadap penurunan tingkat stres pada pasien 

dengan hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh Yoga Hatha terhadap penurunan 

tingkat stres pada pasien dengan hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 

2019?” 



4 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 
 

Mengetahui pengaruh Yoga Hatha terhadap penurunan tingkat stres pada pasien 

dengan hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

2. Tujuan Khusus 

 
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Membuktikan hubungan usia terhadap tingkat stres pada pasien hipertensi di 

UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

b. Membuktikan hubungan jenis kelamin terhadap tingkat stress pada pasien 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II Tahun 2019 

c. Membuktikan hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat stres pada pasien 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

d. Membuktikan hubungan jenis pekerjaan terhadap tingkat stres pada pasien 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

e. Membuktikan hubungan status pernikahan terhadap tingkat stress pada pasien 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019 

f. Mengukur tingkat stres pada pasien hipertensi sebelum diberikan Yoga Hatha 

 

di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 

 

g. Mengukur tingkat stres pada pasien hipertensi sesudah diberikan Yoga Hatha 

 

di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 
 

h. Membuktikan pengaruh Yoga Hatha terhadap tingkat stres pada pasien 

hipertensi di UPT. Kesmas Sukawati II tahun 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 
 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan 

atau teori keperawatan khususnya di bidang keperawatan jiwa tentang pengaruh 

Yoga Hatha terhadap penurunan tingkat stres 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh yoga hatha 

terhadap penurunan tingkat stres pada klien dengan hipertensi dengan 

berlandaskan pada kelemahan dari penelitian ini 

2. Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan 

prosedur tindakan keperawatan untuk mengatasi stres pada pasien hipertensi di 

puskesmas atau lembaga kesehatan lainnya. 


