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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit gangguan metabolik akibat pankreas 

tidak dapat mensekresi insulin, gangguan kerja insulin, ataupun keduanya sehingga 

terjadi peningkatan glukosa dalam darah (hiperglikemia) (American Diabetes 

Association (ADA), 2015a). Berdasarkan sebab yang mendasari timbulnya suatu 

penyakit, DM diklasifikasikan menjadi 4 tipe yaitu, DM tipe 1 (destruksi sel β pankreas), 

DM tipe 2 (resistensi atau defisiensi insulin), Diabetes Gestasional (diabetes 

kehamilan), dan DM tipe lainnya (PERKENI, 2015).  

DM menempati posisi ke-6 penyakit penyebab kematian terbanyak di 

Indonesia. Prevalensi DM secara nasional adalah 6,9% meningkat dari tahun 2007 

dengan 5,8% terdapat 10 juta orang diabetes dan 17,9 juta orang beresiko diabetes 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). Pada tahun 2040 diperkirakan jumlah klien DM 

akan meningkat hingga 16,2% (International Diabetes Federation, 2015). 

Penyakit DM ditandai gejala yang khas diantaranya polifagia, polidipsia, dan 

poliuria serta sebagian mengalami penurunan berat badan. Selain itu, klien DM 

mengalami gatal-gatal pada kulit, mual, pusing, dan sebagainya, sehingga hal ini dapat 

mengganggu tidurnya (World Health Organization (WHO), 2016). Sebanyak 46 

responden dengan presentase 59% mengalami gangguan tidur dan sebanyak 32 

responden dengan presentase 41% tidak mengalami gangguan tidur (Tentero, 

Pangemanan, & Polii, 2016). Dari 68 responden, 43 responden (63,2%) mempunyai 

kualitas tidur buruk dan 25 responden (36,8%) kualitas tidur baik (Kurnia, Mulyadi, & 
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Rottie, 2017). Prevalensi kualitas tidur pada klien DM yaitu 56,2% kualitas tidur buruk 

dan 43,8% kualitas tidur baik (Simanjuntak, Sawaraswati, & Muniroh, 2018).  

Kualitas tidur yang buruk pada klien DM disebabkan karena sering berkemih 

di malam hari (nokturia), makan berlebihan sebelum tidur, stres dan kecemasan 

berlebih, suhu tubuh meningkat di malam hari, sehingga dapat menyebabkan kualitas 

tidur berkurang, gangguan respon imun, metabolism endokrin dan fungsi 

kardiovaskuler (Caple & Grose, 2012). Jika klien DM sudah terbangun, dan untuk 

memulai tidurnya kembali mengalami kesulitan. Hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan pada klien DM tipe 2 yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

DM tipe 2 untuk memulai tidur dan kesulitan mempertahankan tidur yang disebabkan 

adanya keluhan nyeri dan nokturia. Sehingga, akibat gejala-gejala klinis yang dialami 

tersebut, klien DM mengalami penurunan kualitas tidur (Kurnia et al., 2017). Kualitas 

tidur adalah kemampuan individu dapat tidur yang tak hanya mencapai jumlah atau 

lamanya tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan 

fisiologi, diantaranya seperti penurunan aktivitas sehari-hari, rasa lemah dan lelah, 

penurunan daya tahan tubuh, dan tanda-tanda vital tidak stabil; dan gangguan 

keseimbangan psikologi yang muncul seperti, emosi tidak stabil, kurang percaya diri, 

impulsif yang berlebihan dan kecerobohan (Potter & Perry, 2010). 

Orang dengan gangguan tidur atau kualitas tidur atau kuantitas tidur yang 

buruk mengalami penurunan sensitivitas terhadap insulin, sehingga mengakibatkan 

glukosa dalam darah meningkat dan dapat memperburuk perkembangan penyakit DM 

tersebut. Di sisi lain, gangguan tidur memudahkan sistem hipotalamus-hipofisis-

adrenokortikal untuk melepaskan glukokortikoid ekstra yang mengakibatkan produksi 

glukosa meningkat, sementara konsumsi glukosa berkurang, sehingga mempengaruhi 
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kontrol glikemik. Oleh karena itu, kualitas tidur baik, sangat penting untuk 

mempertahankan kontrol glikemik yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup klien 

DM (Zhu, Li, Wang, & Yu, 2014). 

Selama tidur, laju metabolisme tubuh akan berkurang 15% akibat inaktivitas 

fisik, sedangkan laju metabolisme basal akan tetap dipertahankan 80% untuk menjaga 

proses seluler tubuh. Pada fase Slow Wave Sleep (SWS) glukosa digunakan sedikit dalam 

otak, hipofisis mensekresi Growth Hormone (GH) dan kortisol yang merupakan hormon 

yang mempengaruhi regulasi glukosa. Biasanya kadar Growth Hormone (GH) meningkat 

pada awal tidur dan mencapai puncak pada fase Slow Wave Sleep (SWS), kadar kortisol 

meningkat pada fase REM (Rapid Eye Movement), sehingga fase NREM (Non Rapid Eye 

Movement) metabolisme glukosa menurun. Seseorang dengan kualitas tidur buruk 

menyebabkan disregulasi hormon, yaitu pengingkatan kadar kortisol yang akan 

menyebabkan penurunan sintesis protein dan meningkatkan glukoneogenesis sehingga 

menyebabkan hiperglikemia. Hiperglikemia tersebut dapat menyebabkan peningkatan 

diuresis osmotik, sehingga sebagai kompensasinya, tubuh akan membuang kelebihan 

glukosa tersebut melalui berkemih, sehingga menyebabkan poliuria. Akibat dari 

poliuria tersebut, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi dehidrasi. 

Kemudian akan timbul rasa haus akibat dehidrasi, sehingga kebutuhan akan cairan 

meningkat dan akan mengakibatkan Hyperglicemic Hyperosmolar State (HHS). 

Glukoneogenesis juga menghasilkan keton, sehingga dapat terjadi ketoasidosis 

diabetikum (Jacobus, 2016).  

Dari berbagai macam dampak buruk yang ditimbulkan akibat kualitas tidur 

yang buruk di atas, perlu diberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

tidur. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah teknik relaksasi benson. Teknik 
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relaksasi benson adalah gabungan antara teknik relaksasi dengan kuatnya keyakinan 

yang baik merupakan faktor keberhasilan relaksasi. Unsur keyakinan yang digunakan 

yaitu penyebutan kata atau kalimat sesuai dengan keyakinan agama masing-masing 

secara berulang dan dengan sikap pasrah. Terapi ini dapat digunakan untuk 

menurunkan ketegangan atau mencapai kondisi tenang, seperti menghilangkan nyeri, 

stres, insomnia, menurunkan tekanan darah dan depresi (Solehati & Kosasih, 2015). 

Teknik relaksasi benson merupakan salah satu terapi komplementer yang murah dan 

mudah dipelajari oleh klien (Otaghi, Borji, Bastami, & Solymanian, 2016). Selain itu, 

kelebihan dari teknik relaksasi benson apabila dibandingkan dengan teknik relaksasi 

lainnya adalah teknik relaksasi benson lebih mudah dilakukan dan tidak menimbulakn 

efek samping apapun. Teknik relaksasi benson dapat dilakukan 10-20 menit dua kali 

sehari (Solehati & Kosasih, 2015). Hal ini juga didukung oleh penelitian Masry, 

Aldoushy, & Ahmed (2017) menunjukkan bahwa teknik relaksasi benson memiliki efek 

positif dalam mengurangi nyeri pasca operasi dan meningkatkan kualitas tidur pada 

orang dewasa dan lansia yang menjalani operasi sendi. Ada perbedaan yang signifikan 

pada kelompok yang mendapatkan teknik relaksasi benson dibandingkan kelompok 

kontrol yang hanya mendapatkan perawatan rutin saja terhadap kualitas tidur klien 

hemodialisis.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian “Pengaruh Teknik Relaksasi Benson terhadap Kualitas Tidur Klien Diabetes 

Melitus”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai 

berikut :  

Bagaimana pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kualitas tidur klien 

diabetes melitus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kualitas tidur klien 

diabetes melitus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kualitas tidur klien diabetes melitus sebelum diberikan 

teknik relaksasi benson. 

b. Mengidentifikasi kualitas tidur klien diabetes melitus sesudah diberikan 

teknik relaksasi benson. 

c. Menganalisa pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kualitas tidur klien 

diabetes melitus sebelum dan sesudah diberikan teknik relaksasi benson. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan dalam 

meningkatkan kualitas tidur klien diabetes melitus dan dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi terapi non farmakologi alternatif 

yang dapat digunakan untuk menignkatkan kualitas tidur klien diabetes melitus. 

1.4.3 Bagi Bidang Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk menambah ilmu dalam bidang keperawatan dan memberikan gambaran 

mengenai kualitas tidur klien diabetes melitus. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada klien diabetes melitus yang memiliki kualitas tidur 

buruk di Puskesmas Polowijen Kota Malang. 

1.6 Keaslian Penelitian 

a. Maulinda, Candrawati & Adi (2017) dalam “Pengaruh Terapi Relaksasi 

Benson terhadap Kualitas Tidur Lansia di Posyandu Permadi Tlogomas 

Kota Malang” tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh relaksasi benson terhadap kualitas tidur lansia di Posyandu 

Permadi Tlogomas Kota Malang. Desain penelitian yang digunakan Quasy 

eksperimental dengan pendekatan case control. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, dengan populasi sebanyak 23 

responden dan sampel sebanyak 20 responden, 10 responden kelompok 

perlakuan dan 10 responden kelompok kontrol, pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Hasil penelitian diperoleh dari 10 responden 

kelompok  perlakuan diketahui sebagian besar dikategorikan baik. Data 

kualitas tidur pada lansia di Posyandu Permadi Tlogomas Kota Malang 

pada kelompok perlakuan yang melakukan relaksasi benson yaitu sebanyak 

7 responden (70%) dikategorikan baik dan 3 responden (30%) 
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dikategorikan cukup, sebanyak 10 responden kelompok kontrol 

dikategorikan baik, 3 (30%) responden dikategorikan cukup dan 7 

responden (70%) dikategorikan buruk. Ada pengaruh penggunaan terapi 

relaksasi benson terhadap kualitas tidur lansia, hasil analisis data 

menggunakan Mann-Whitney U Test diketahui sig = 0,000 ≤ 0,05, maka 

terdapat perbedaan yang bermakna antara dua kelompok yaitu kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol, ada pengaruh terapi relaksasi benson 

terhadap kualitas tidur lansia di Posyandu Permadi Tlogomas Kota Malang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel dependen, 

variabel dependen pada penelitian tersebut adalah lansia, sedangkan pada 

penelitian saya adalam klien diabetes melitus. Desain penelitian yang akan 

saya gunakan ialah Pre-eksperimental (One group pre-post design). Instrumen 

penelitian yang akan saya gunakan kuesioner kualitas tidur (KKT) untuk 

mengetahui kualitas tidur klien diabetes melitus. 

b. Rasubala, Kumaat & Mulyadi (2017) dalam “Pengaruh Teknik Relaksasi 

Benson terhadap Skala Nyeri pada Klien Post Operasi di RSUP Prof. Dr. 

R. D. Kandou dan RS TK.III R.W. Mongisidi Teling Manado” tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi 

benson terhadap skala nyeri pada klien post operasi apendiksitis di RSUP 

Prof. Dr. R. D. Kandou dan RS TK.III R. W. Mongisidi Teling Manado. 

Desain penelitian yang digunakan eksperimen semu (Quasy 

Eksmperimantal). Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus untuk 

penelitian Quasy Eksperimental dengan desain pre and post test without control, 

dengan jumlah sampel 16 orang. Teknik relaksasi benson dilakukan setelah 

pemberian analgesik dengan durasi 30 menit setiap hari selama tiga hari. 
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Sebelum dan sesudah diberikan teknik relaksasi benson dilakukan 

pengukuran skala nyeri dengan menggunakan Numeric Rating Scale. Hasil uji 

statistik Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05) 

dan diperoleh p value 0,000 < 0,05. Kesimpulannya adalah terdapat 

pengaruh teknik relaksasi benson terhadap skala nyeri pada klien post 

operasi apendiksitis di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou dan RS TK.III R. W. 

Mongisidi Teling Manado. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya 

adalah variabel dependen. Variabel dependen pada peneltiian tersebut 

adalah skala nyeri pada klien post operasi apendiksitis, sedangkan pada 

penelitian saya adalah kualitas tidur pada klien diabetes melitus. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling dan instrumen 

yang saya gunakan kuesioner kualitas tidur (KKT) untuk mengetahui 

kualitas tidur klien diabetes melitus. 

c. Suswanto, A. W. (2017) dalam “Efektifitas Relaksasi Benson terhadap 

Penurunan Stres dan Peningkatan Kualitas Tidur pada Pasien 

Hemodialisa” tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas relaksasi benson terhadap penurunan stres dan peningkatan 

kualitas tidur pada pasien hemodialisa di RSUD dr. Harjono S., Sp. OG 

Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif true 

eksperimantal, pendekatan pretest-posttest with control group kepada 20 

responden kelompok intervensi dan 20 responden kelompok kontrol yang 

dipilih secara simple random sampling. Kelompok intervensi diberikan terapi 

relaksasi benson sedangkan kelompok kontrol tidak. Stres dengan DASS 

dan kualitas tidur dengan PSQI. Data yang didapat Analisa menggunakan 

Mann-Whitney test dengan signifikansi α < 0,05. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan perbedaan pada skor stres dan kualitas tidur antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah dilakukan terapi 

relaksasi benson (p=0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi 

relaksasi benson efektif dalam menurunkan stres dan meningkatkan 

kualitas tidur pada pasien hemodialisa di RSUD dr. Harjono S., Sp. OG 

Ponorogo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel 

dependen. Pada penelitian tersebut variabel dependennya penurunan stres 

dan peningkatan kualitas tidur pada pasien hemodialisa, sedangkan pada 

penelitian saya variabel dependennya adalah kualitas tidur klien DM. 

Desain penelitian yang saya gunakan adalah Pre-eksperimental (One group pre-

post design). Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling dan 

instrumen yang saya gunakan kuesioner kualitas tidur (KKT) untuk 

mengetahui kualitas tidur klien diabetes melitus. 
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