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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  
 

Setiap tahun, sekitar 73% dari seluruh kematian di Indonesia disebabkan 

oleh penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular (PTM) merupakan 

penyakit kronis yang tidak ditularkan dari satu orang ke orang lainnya seperti 

contoh: penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, stroke, penyakit paru-paru 

kronik, penyakit ginjal, dll. Penyakit kardiovaskular menjadi penyakit tidak 

menular yang paling banyak menyebabkan kematian, sebanyak 35% dari 

seluruh penyebab kematian diakibatkan oleh penyakit kardiovaskular. Ada 

beberapa faktor resiko yang menyebabkan beberapa penyakit tidak menular 

tersebut seperti kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang berlebih, 

merokok, obesitas, segala bentuk polusi, serta peningkatan tekanan darah 1. 

 

Tekanan darah sendiri merupakan tekanan pada dinding pembuluh darah 

yang berasal dari sirkulasi darah. Tekanan tersebut dihasilkan dari jantung yang 

memompa darah ke seluruh tubuh untuk menghantarkan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Tekanan darah terbagi menjadi dua yaitu sistolik 

dan diastolik, tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah pada saat 

kontraksi otot jantung, sedangkan tekanan darah diastolik merupakan tekanan 

darah pada saat relaksasi otot jantung, keduanya diukur dalam mmHg. Tekanan 

darah merupakan salah satu tanda-tanda vital tubuh bersama dengan laju 

pernafasan, saturasi oksigen, suhu tubuh, serta laju denyut jantung sehingga 

tekanan darah berperan penting dalam kehidupan manusia. Nilai normal 

tekanan darah pada saat istirahat adalah 120/80 mmHg. Peningkatan pada 

tekanan darah dapat menimbulkan banyak penyakit seperti penyakit 

kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal, dll 2. 
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Tekanan darah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor 

keturunan, usia, jenis kelamin, stress fisik maupun psikis, kegemukan/obesitas, 

pola makan, konsumsi garam, aktivitas fisik, konsumsi kafein, merokok, dll. 

Menurut Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI terdapat 

perubahan pola makan di Indonesia, terutama kota-kota besar yang mengarah 

pada makanan-makanan yang diawetkan serta makanan cepat saji yang 

mengandung kadar garam dan lemak jenuh yang tinggi, kadar serat yang 

rendah dan diikuti dengan kurangnya olahraga karena pekerjaan di kota-kota 

besar yang memakan banyak waktu dan tenaga dan tidak jarang mengakibatkan 

stress. Faktor-faktor yang disebutkan diatas merupakan faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan peningkatan pada tekanan darah yang jika tidak dicegah 

dapat menimbulkan beragam penyakit 3.  

 

Selain faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, 

terdapat juga beberapa penelitian yang meneliti tentang slow deep breathing 

dengan tekanan darah dan menunjukkan penurunan pada tekanan darah pasien 

hipertensi. Penelitian slow deep breathing dengan tekanan darah pada populasi 

di jepang menunjukkan penurunan pada tekanan darah sistolik maupun 

diastolik 4. Di Indonesia juga sudah dilakukan beberapa penelitian tentang slow 

deep breathing dengan tekanan darah pada penderita hipertensi, penelitian 

yang dilakukan di Puskesmas Kota Wilayah Selatan Kota Kediri menunjukkan 

adanya penurunan yang signifikan yang terjadi pada pasien hipertensi sebelum 

dan sesudah dilakukan terapi relakasi nafas (slow deep breathing) 5. Tri Cahyo, 

Elly Nurachmah, dan Dewi Gayatri juga pernah melakukan penelitan tentang 

penurunan tekanan darah melalui latihan slow deep breathing pada pasien 

hipertensi, dari penelitian tersebut didapati hasil yang menunjukkan latihan 

slow deep breathing dapat menurunkan rata-rata tekanan darah sistolik 

18.178mmHg dan tekanan darah diastolik 8.892 mmHg 6. Penelitian serupa 

juga dilakukan Dwi SN, Dody Setyawan dan Budi Widyanto pada pasien 

hipertensi di ruang rawat inap RSUD Ambarawa dengan hasil penurunan 

tekanan darah yang signifikan 7.   
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Penurunan tekanan darah ini dapat bersifat jangka panjang jika latihan nafas 

slow deep breathing ini dilakukan rutin terus-menerus. Pada penelitian yang 

dilakukan di India yang membandingkan 2 kelompok sampel yang melakukan 

slow breathing dan fast breathing menunjukkan adanya peningkatan fungsi 

otonom setelah 3 bulan melakukan slow breathing. Peningkatan fungsi otonom 

ini terjadi akibat dari peningkatan aktivitas syaraf vagus dan menimbulkan 

dominansi dari aktivitas syaraf simpatetik setelah dilakukan latihan pernafasan 

dalam rentan waktu 3 bulan setiap hari di pagi hari dan sore hari selama 30 

menit 8.  

 

1.2 Rumusan Masalah  
 

Pada bulan Maret 2020 seluruh negara di dunia mengalami pandemi wabah 

virus Sars-CoV-2 atau yang kita kenal dengan Covid-19. Wabah ini berawal 

dari laporan WHO China Country Office bahwa terdapat kasus pneumonia baru 

yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 31 Desember 2019. Orang 

yang terkena Covid-19 akan menunjukkan gejala gangguan pernapasan dan 

penyakit ini dapat menular melalui percikan/ droplet, maka dari itu salah satu 

cara untuk mencegah terjadinya penularan yaitu dengan social/physical 

distancing 9. Selain menyerang sistem pernafasan manusia, wabah virus ini 

juga berdampak pada psikologis manusia yang diakibatkan karena masalah 

ekonomi, kesehatan, pembatasan sosial, dll 10.  

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini hampir semua orang terkena dampak 

mulai dari yang ringan sampai berat, terutama para tenaga kerja. Selain 

berdampak  pada sektor kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada 

sektor ekonomi dunia yang berakibat meningkatnya kemungkinan kehilangan 

pekerjaan, penurunan pendapatan serta PHK yang dapat menyebabkan stress 

kepada para tenaga kerja 11. Selain meningkatkan stress, terdapat penelitian 

yang dilakukan dari bulan januari-juni 2020 menunjukkan adanya penurunan 

aktivitas fisik yang dilihat dari persentase rata-rata langkah setiap harinya 



 

4 
 

setelah deklarasi pandemi Covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020 12. Selain itu 

ada penelitian lain yang menunjukkan adanya dampak negatif pada aktivitas 

fisik, pola makan, serta peningkatan rata-rata durasi duduk pada responden 

akibat dari pembatasan sosial/karantina selama masa pandemi Covid-19 ini 13. 

Tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Definisi tenaga kerja menurut ILO (International Labour 

Organization adalah penduduk dalam usia kerja atau usia produktif yaitu 15-

64 tahun 14.  

Penelitian tentang slow deep breathing dengan perubahan tekanan darah 

pada pasien hipertensi sudah banyak dilakukan, namun belum banyak yang 

meneliti hubungan slow deep breathing dengan tekanan darah pada orang 

normal, terutama pada tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 ini yang 

berdampak pada kesehatan mental, aktivitas fisik, serta pola makan mereka. 

Maka dari itu, peneliti berniat melakukan penelitian tentang hubungan slow 

deep breathing dengan tekanan darah sistolik dan diastolik pada tenaga kerja 

yang bekerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

 

1) Apakah slow deep breathing mempengaruhi perubahan nilai tekanan 

darah pada orang normal khususnya tenaga kerja yang bekerja dari 

rumah selama masa pandemi Covid-19?  
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1.4  Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara slow 

deep breathing dengan tekanan darah sistolik dan diastolik pada tenaga 

kerja yang bekerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19.  

1.4.2  Tujuan Khusus  

1) Melihat gambaran tekanan darah sistolik dan diastolik pada tenaga 

kerja yang bekerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19 

2) Melihat pengetahuan tentang slow deep breathing pada tenaga kerja 

yang bekerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Akademis  

1) Memberikan data dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai 

hubungan slow deep breathing dengan tekanan darah pada orang 

normal terutama pada tenaga kerja yang bekerja dari rumah selama 

masa pandemic Covid-19 

 

1.5.2 Praktis  

1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah informasi 

dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hubungan slow deep 

breathing dengan tekanan darah 

2) Menumbuhkan kebiasaan cara bernafas yang baik bagi masyarakat 

agar dapat menjadi pencegahan untuk penyakit-penyakit yang 

disebabkan oleh tekanan darah tinggi.  

 

 

 


