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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Hipertensi merupakan faktor risiko utama bagi kesehatan manusia. Hal ini 

disebabkan hipertensi dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Pada tahun 

2011, CDC melaporkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung 

sebesar 596,577 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2014, 

CDC melaporkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung sebesar 

614,348 jiwa. 1, 2 

  Untuk mencegah morbiditas dan mortalitas, tekanan darah dapat diturunkan 

dengan cara farmakologis dan non farmakologis. Secara farmakologis, pemberian 

obat anti-hipertensi dapat menurunkan risiko ini untuk sementara. Opsi lain yang 

lebih murah dan mungkin lebih baik adalah pengobatan secara non farmakologis, 

penggunaan musik sebagai terapi. Terjadi perubahan yang signifikan dapat pasien 

hipertensi yang diberikan musik. Setelah 4 minggu, tekanan darah sistol tercatat 

turun dari 140.5±16.5 mmHg menjadi 128.8±12.3 mmHg. Namun penurunan 

tekanan sistol tidak diikuti oleh tekanan darah diastol yang cenderung meningkat 

hingga mencapai 65±7.9 mmHg. 3 

  Terapi musik adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencapai efek 

secara medis. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis musik 

tertentu di dalam kondisi medis tertentu dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini 
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dicapai dengan mempengaruhi sistem saraf pusat yang membuat terjadinya 

penurunan tingkat kecemasan dan meningkatkan relaksasi.4, 55 Adanya penelitian 

yang Evans lakukan di Australia pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa terapi 

musik menurunkan laju nafas namun tidak memiliki efek yang signifikan terhadap 

tanda-tanda vital lainnya.6 Hal ini menimbulkan kontroversi sehingga membuat 

peneliti menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui efek musik sebagai terapi non farmakologis terhadap pasien hipertensi. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Penelitian mengenai efek musik terhadap hipertensi belum banyak dil-

akukan di Indonesia. Hal ini membuat perlunya penelitian lebih lanjut untuk dapat 

menjelaskan mengenai hubungan musik sebagai terapi non farmakologis terhadap 

penderita hipertensi. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitan yang diangkat dalam studi 

ini adalah: 

 Apakah musik menurunkan tekanan darah kepada pasien hipertensi? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan umum 

 Mengetahui efek musik terhadap penurunan tekanan darah pada pasien 

hipertensi. 
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1.4.2. Tujuan khusus 

  Menilai penurunan tekanan darah sebagai efek terapi yang diberikan oleh 

musik untuk pasien hipertensi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat akademik 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efek musik terhadap 

tekanan darah. 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengobatan secara non 

farmakologis yang dapat diberikan kepada pasien hipertensi. 

 

1.5.2. Manfaat praktis 

 Memberikan masukan kepada instansi-instansi yang berkepentingan, dok-

ter, perawat, dan pasien mengenai penggunaan musik sebagai terapi secara non 

farmakologis kepada pasien penderita hipertensi.  

  




