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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi alam dan masyarakat yang sangat kompleks, menyebabkan 

munculnya berbagai masalah kesehatan. Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran 

penyebab kematian dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. 

Penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian terbesar dengan 59,5% 

kematian dan penyakit menular berada diurutan selanjutnya dengan 28,1% 

kematian. Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan 

dominan dinegara-negara maju dan berkembang adalah penyakit hipertensi. 

Hipertensi berkaitan dengan penurunan usia harapan hidup penderita, 

peningkatan penyakit jantung dan risiko terjadinya stroke (Wisudawan,

Prasojo, & Puspita, 2012).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, penyakit 

hipertensi berada pada urutan ke enam dari sepuluh besar penyakit tidak 

menular di Indonesia, yakni mencapai 25,8% dari total jumlah penduduk 

dewasa berusia lebih dari 18 tahun. Meskipun prevalensi hipertensi 

berdasarkan pengukuran tekanan darah mengalami penurunan dari Riskesdas 

2007 yakni 31,7%. Namun prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis atau 

gejala oleh tenaga kesehatan melalui prosedur wawancara mengalami 

peningkatan yaitu 9,5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 sebesar 7,6%.
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Prevalensi kasus hipertensi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 adalah 

865.204 jiwa, pada tahun 2009 adalah 698.816 jiwa, pada tahun 2010 adalah 

562.117 jiwa dan pada tahun 2011 menjadi 634.860 jiwa. Kasus tertinggi 

penyakit tidak menular tahun 2012 pada kelompok penyakit jantung dan 

pembuluh darah adalah penyakit hipertensi, yaitu sebanyak 554.771 kasus 

(67,57%) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012).

Hipertensi merupakan penyakit yang tergolong tidak dapat 

disembuhkan, sehingga membutuhkan perawatan untuk mengendalikan 

tekanan darah. Secara umum pengobatan  hipertensi dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu secara farmakologi dan non farmakologi. Melakukan terapi 

farmakologi penderita harus minum obat secara rutin, hal ini menyebabkan 

penderita menjadi bosan sehingga penderita hipertensi kurang patuh 

meminum obat dan ini merupakan alasan tersering kegagalan terapi 

farmakologi. Selain itu, efek samping yang disebabkan terapi farmakologi 

seperti batuk, insomnia, hipotensi, disfungsi seksual, kelelahan dan apabila 

dikonsumsi secara terus menerus dapat mempengaruhi fungsi ginjal sehingga 

mempengaruhi penderita hiprtensi untuk memilih menghentikan terapi 

farmakologi (Harvey, 2013).

Seiring dengan kemajuan teknologi banyak metode pengobatan yang 

berkembang di dunia. Banyak pengobatan non farmakologi yang telah 

ditemukan untuk membantu menurunkan tekanan darah diantaranya tanaman 

tradisonal, akupunktur, akupressur, bekam, pijat refleksi, hipnoterapi, dan 

lain-lain. Sesuai dengan peraturan mentri kesehatan republik Indonesia nomor 
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1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan

komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengobatan 

komplementer dilakukan sebagai upaya pelayanan yang berkesinambungan 

mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif. Praktik mandiri 

pengobatan komplementer alternatif dilakukan oleh tenaga kesehatan 

tersertifikasi sering dijumpai di lingkungan sekitar. Sehingga masyarakat kini 

mulai memilih pengobatan non farmakologi, karena mengetahui efek 

samping dari penggunaan farmakologi yang dapat merusak hati dan ginjal 

jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pengobatan non farmakologi 

yang sering dipilih oleh penderita hipertensi adalah terapi bekam dan pijat 

refleksi (Kamaluddin, 2010).

Terapi bekam sudah dikenal dan dikembangkan diberbagai negara di 

dunia. Bekam berefek terhadap hipertensi dengan memperbaiki 

mikrosirkulasi pembuluh darah dan memberikan efek vasodilatasi sehingga 

tekanan darah turun secara stabil, dan menenangkan sistem saraf simpatik. 

Efek pada sistem saraf simpatik ini menstimulasi sekresi enzim yang berperan 

sebagai sistem angiotensin renin. Setelah sistem ini tenang dan aktivitasnya 

berkurang maka tekanan darah akan turun (Sharaf, 2012). Keefektifan bekam 

telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian, salah satunya adalah 

penelitian dari Mustika, Atih dan Lili (2012) yang menyebutkan bahwa terapi 

bekam berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah baik sistolik maupun 

diastolik. 
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Sejumlah studi lainnya menunjukkan bahwa terapi pijat refleksi dapat 

menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, menurunkan kadar hormon 

stress cortisol, dan memberikan efek relaksasi bagi otot-otot yang tegang 

sehingga tekanan darah akan turun dan mampu memberikan rangsangan yang 

mampu memperlancar aliran darah (Wahyuni, 2014). Terapi pijat refleksi 

telah terbukti efektif untuk mengatasi penyakit hipertensi. Dibuktikan dengan 

penelitian oleh Samsudin (2013), menyebutkan bahwa pijat refleksi 

berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah.

Studi pendahuluan untuk mencari data lebih lanjut dilakukan peneliti di 

dua tempat yang berbeda yaitu di Rumah Bekam Karangmalang dan Rumah 

Husada Karangmalang. Data rekam medis mulai tanggal 1 Januari 2014 – 31 

Agustus 2014 tercatat 273 kasus penderita hipertensi yang melakukan terapi 

bekam di Rumah Bekam, dan rata-rata kunjungan terapi setiap bulannya 

adalah 34 orang. Sedangkan di Rumah Husada tercatat 327 kasus, rata-rata 

kunjungan penderita hipertensi setiap bulannya 41 orang. Pada tahun 2013 

jumlah kunjungan penderita hipertensi yang melakukan terapi bekam adalah 

356 kasus dan kunjungan penderita hipertensi yang melakukan terapi pijat 

refleksi di Rumah Husada yaitu 393 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang yang melakukan terapi 

bekam di Rumah Bekam Karangmalang, 4 orang mengatakan pusing 

berkurang dan badan terasa lebih segar setelah terapi, rata-rata tekanan darah 

sistolik sebelum terapi bekam 157 mmHg, sesudah terapi 139 mmHg dan 

tekanan darah diastolik sebelum terapi 92 mmHg, sesudah terapi 87 mmHg. 
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Sedangkan 5 orang yang melakukan terapi pijat refleksi di Rumah Husada 

Karangmalang, 5 orang mengatakan setelah pijat badannya terasa lebih rileks 

dan pusing berkurang, dengan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum terapi 

159 mmHg, sesudah terapi 143 mmHg dan tekanan darah diastolik sebelum 

terapi 91 mmHg, sesudah terapi 84 mmHg.

Melihat fenomena banyaknya terapi non farmakologi yang dapat 

digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan masing-masing terapi 

tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Perlu kiranya dilakukan 

penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas dari terapi bekam dan terapi 

pijat refleksi yang sering dipilih oleh penderita hipertensi. Sepengetahuan 

penulis belum pernah ada penelitian yang membandingkan efektivitas antara 

terapi bekam dan pijat refleksi dalam menurunkan tekanan darah. Maka dari 

itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai Efektivitas Pemberian Terapi Bekam

Dan Terapi Pijat Refleksi Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan efektivitas pemberian terapi bekam dan terapi 

pijat refleksi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbedaan efektivitas pemberian terapi bekam dan terapi pijat 

refleksi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi.
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2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui perbedaan tekanan darah penderita hipertensi sebelum 

dan sesudah mendapat terapi bekam.

b. Mengetahui perbedaan tekanan darah penderita hipertensi sebelum 

dan sesudah mendapat terapi pijat refleksi.

c. Mengetahui perbedaan efektivitas pemberian terapi bekam dan terapi 

pijat refleksi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian tentang perbedaan antara terapi bekam dan 

terapi pijat refleksi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keefektifan terapi 

bekam dan terapi pijat refleksi terhadap tekanan darah pada penderita 

hipertensi.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan informasi bahwa terapi bekam dan terapi pijat refleksi 

dapat digunakan sebagai terapi non farmakologi atau terapi 

komplementer terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi.

b. Memberikan informasi bagi profesi kesehatan dan masyarakat umum 

tentang pemanfaatan terapi bekam dan terapi pijat  refleksi terhadap 

tekanan darah pada penderita hipertensi.

c. Untuk melestarikan pengobatan tradisional atau terapi komplementer.
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3. Manfaat bagi pendidikan/ kesehatan

a. Menambah wawasan bahwa terapi bekam dan terapi pijat refleksi 

dapat digunakan terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi 

sebagai terapi komplementer.

b. Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, memberikan informasi dan pengetahuan tentang terapi 

komplementer khususnya terapi bekam dan terapi pijat refleksi 

terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi.

c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan data agar dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang terapi-terapi komplementer lainnya 

khususnya terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang perbedaan terapi bekam dan 

terapi pijat refleksi terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi belum 

pernah dilakukan. Sedangkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

sebelumnya adalah :

1. Mustika, Atih dan Lili (2012) meneliti tentang “Pengaruh Terapi Bekam 

Terhadap Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Klinik Bekam 

DeBesh Center Ar Rahmah Dan Rumah Sehat Sabbihisma Kota Padang” 

menggunakan desain pre eksperiment. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan 

pengaruh yang bermakna pada tekanan darah pasien hipertensi sebelum 

dan setelah terapi bekam dengan nilai p 0,000 (sistolik) dan 0,003 
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(diastolik) dimana p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terapi bekam 

dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

2. Samsudin (2013) meneliti tentang “Pengaruh Terapi Pijat Refleksi 

Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Desa 

Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang” 

menggunakan metode penelitian quasi experiment design dengan 

rancangan pre test-post test control group design. Hasil uji Wilcoxon 

menunjukkan nilai p 0,001 (sistolik) dan p 0,002 (diastolik) dimana p 

<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terapi pijat refleksi kaki dapat 

menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Asrin dan Sarwono (2012) 

dengan judul : “ Efektifitas Pijat Refleksi Kaki Dan Hipnoterapi Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi”. Jenis penelitian ini 

adalah quasy experiment. Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada 

tekanan darah diastol didapatkan nilai Sig. 0,001 (Sig.<0.05) dan nilai 

Sig.0,000 pada tekanan darah sistol. Dari nilai p value dapat diketahui 

bahwa ada perbedaan efektifitas pijat refleksi kaki dan hipnoterapi dalam 

menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi.


