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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Diabetes Melitus 

2.1.1 Definisi 

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). Penyakit DM ditandai dengan gejala yang khas diantaranya 

polifagia, polydipsia dan poliuria, serta sebagian mengalami penurunan berat badan 

(World Health Organization (WHO), 2016). 

2.1.2 Klasifikasi 

Klasifikasi DM berdasarkan sebab yang mendasari timbulnya suatu penyakit 

yakni diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus tipe 2, diabetes gestasional dan diabetes 

tipe lainnya. DM tipe 1 terjadi akibat kerusakan pada sel β pankreas yang disebabkan 

karena autoimun dan idiopatik, sehingga kerusakan tersebut dapat mengakibatkan 

pankreas tidak dapat memproduksi insulin. Klien DM dapat bertahan hidup dengan 

bergantung pada pemberian insulin dari luar atau biasa disebut dengan Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (IDDM) (PERKENI, 2015). Diabetes tipe 1 sebagian besar terjadi 

pada usia sebelum 6 bulan (Punthakee, Goldenderg, & Katz, 2018).  

DM tipe 2 disebabkan karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak baik. 

Pankreas memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup tetapi tidak dapat bekerja 

secara optimal atau jumlah yang diproduksi tidak mencukupi, sehingga kadar gula 
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dalam darah tinggi (PERKENI, 2015). DM tipe 2 adalah DM yang paling banyak 

terjadi, yaitu 80-90% dari keseluruhan kasus DM yang ada. DM tipe 2 ditunjukkan 

dengan adanya obesitas intra-abdominal (visceral) yang berkaitan dengan adanya 

resistensi insulin. Pada klien DM tipe 2 juga sering ditemukan dengan adanya hipertensi 

dan dislipidemia. DM tipe 2 lebih sering terjadi pada wanita, terutama wanita dengan 

riwayat diabetes gestasional, pada ras kulit hitam, hispanik, dan penduduk asli Amerika 

(Baynes, 2015). 

Pada diabetes gestasional ini, kadar glukosa darah tinggi selama kehamilan, 

padahal sebelumnya ibu tidak memiliki riwayat penyakit diabetes. Hormone pada 

plasenta mendukung proses perkembangan janin sehingga janin dapat tetap 

berkembang, oleh sebab itu diabetes gestasional tidak menyebabkan bayi terlahir cacat, 

tetapi hormone ini mencegah kinerja insulin dalam tubuh ibu. Diabetes gestasional 

apabila tidak dapat dikontrol atau ditangani dengan tepat dapat menyebabkan pankreas 

ibu dan bayi bekerja ekstra untuk memproduksi insulin (American Diabetes 

Association (ADA), 2015a). Pada kebanyakan wanita dengan diabetes gestasional ini 

dapat terjadi pada trimester ketiga kehamilan (Baynes, 2015). 

Diabetes tipe lainnya disebabkan karena gangguan genetic fungsi sel β 

pankreas, gangguan genetic pada kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas seperti cystic 

fibrosis, dan yang dipicu oleh obat atau bahan kimia lainnya seperti dalam pengobatan 

HIV (American Diabetes Association (ADA), 2015a). 

2.1.3 Epidemiologi 

South-East Asia dan Western Pasific merupakan wilayah dengan jumlah klien DM 

yang tinggi, bahkan jumlahnya mencapai setengah dari jumlah keseluruhan kiln DM di 

seluruh dunia. 1 dari 11 penduduk menderita DM dan 3,7 juta kematian disebabkan 
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oleh DM ataupun komplikasi dari DM (World Health Organization (WHO), 2016). 

Pada tahun 2014, Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat ke-5 dengan 

jumlah klien DM terbanyak (PERKENI, 2015). DM menempati posisi ke-6 penyakit 

penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Prevalensi penyakit DM secara nasional 

adalah 6,9% meningkat dari tahun 2007 dengan 5,8%, terdapat 10 juta orang klien 

diabetes dan 17,9 juta orang beresiko menderita diabetes. Rentang usia klien diabetes 

di Indonesia adalah 20-79 tahun. Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-9 dengan 

prevalensi 6,8% (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Jumlah klien diabetes setiap 

tahunnya akan bertambah, sampai-sampai pada tahun 2040 diperkirakan jumlah klien 

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

2.2.3 Patofisiologi 

Patofisiolgi diabetes melitus dapat diawali dari penurunan jumlah insulin yang 

menyebabkan glukosa sel menurun atau tidak ada sama sekali, sehingga energi di dalam 

sel untuk metabolisme seluler berkurang, kondisi tersebut kemudian direspon tubuh 

dengan meningkatkan kadar glukosa darah. Respon tersebut antara lain sensasi lapar, 

mekanisme lipolysis dan gluconeogenesis. Jika respon tersebut terjadi dalam jangka 

waktu yang lama, tubuh akan mengalami penurunan protein jaringan dan menghasilkan 

keton. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketosis dan ketoasidosis (Daniels & Nicoll, 

2011). 

Hiperglikemia menyebabkan gangguan pada aktivitas leukosit dan respon 

inflamatorik sehingga menimbulkan viskositas darah meningkat dan membentuk 

trombus terutama pada mikrovaskuler, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan pada pembuluh darah mikro sebagai gejala gangguan sirkulasi di jaringan 

perifer. Kerusakan mikrovaskuler juga disebabkan karena adanya stimulasi hepar untuk 

mengkonversi glukosa darah yang tinggi menjadi trigliserida, sehingga menyebabkan 
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kadar trigliserida dalam darah meningkat dan meningkatkan resiko arterosklerosis 

(Talayero & Sacks, 2011).  

Kadar glukosa tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan 

gangguan jalur metabolisme poliol atau alcohol sehingga mengakibatkan meningkatnya 

kadar sorbitol. Tingginya kadar sorbitol menyebabkan gangguan kondusi impuls saraf 

sehingga terjadi gangguan neuropati diabetik (Fauci, 2009). Tingginya kadar glukosa 

juga dapat merusak membrane kapiler nefron pada ginjal. Kerusakan nefron yang 

progresif menyebabkan glomerusklerosis. Hal ini terjadi akibat beban yang berlebih 

kadar glukosa darah sehingga membrane glomerulus kehilangan daya filtrasinya. 

Produksi insulin atau uptake insulin yang rendah oleh sel-sel tubuh juga menimbulkan 

gangguan metabolik berupa peningkatan asam lemak darah, kolesterol, fosfolipid, dan 

lipoprotein. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, akan memicu terjadinya angiopati 

yang dapat menyebabkan komplikasi retina, ginjal, jantung koroner dan stroke   

(Smeltzer & Bare, 2010). 

2.2.4 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis DM secara umum yaitu sering berkemih, merasa sangat lapar 

meskipun sedang makan, kelelahan ekstrim, pandangan kabur, luka atau memar yang 

lambat sembuh, penurunan berat badan meskipun banyak makan (DM tipe 1), 

kesemutan, nyeri atau mati rasa ditangan atau di kaki (DM tipe 2) (American Diabetes 

Association (ADA), 2015a). Manifestasi klinis DM digolongkan menjadi 2 yaitu, gejala 

akut dan gejala kronis (Fatimah, 2015).  

Gejala akut yang ditimbulkan antara satu klien dengan yang lainnya sangat 

bervariasi, bahkan sampai waktu tertentu tidak memunculkan gejala. Tanda dan gejala 

klasik DM dikenal dengan istilah “3P” : poliuria, polidipsia dan polifagia (Porth, 2011). 
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Poliuria terjadi karena kadar glukosa dalam tubuh tinggi sehingga tubuh tidak mampu 

untuk menguraikannya, sehingga sebagai kompensasi, glukosa dikeluarkan melalui 

urin. Poliuria lebih sering terjadi pada malam hari dan urin yang dikeluarkan 

mengandung glukosa (PERKENI, 2015). Polidipsia terjadi karena kadar glukosa dalam 

darah meningkat yang menyebabkan air keluar dari sel karena adanya perbedaan tingkat 

konsentrasi (osmosis), akibatnya sel mengalami dehidrasi dan memicu pusat rasa haus 

di hipotalamus, sehingga tubuh meningkatkan asupan cairan. Polifagia terjadi karena 

tidak adanya insulin atau kadar insulin menurun, sementara kadar glukosa dalam darah 

cukup tinggi akibat glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sel tidak mendapatkan 

energi, sehingga klien DM akan merasa cepat lapar dan lemas (Daniels & Nicoll, 2011).  

Gejala kronis yang ditimbulkan diantaranya mengalami kesemutan, terasa 

panas atau seperti ditusuk-tusuk jarum pada kulit, kram, mudah mengantuk, 

penglihatan kabur, gatal di sekitar kemaluan wanita, penurunan kemampuan seksual 

bahkan pada pria bisa terjadi impotensi, kelelahan, gigi mudah goyah dan lepas, berat 

bayi lahir lebih dari 4kg, sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan 

pada ibu hamil (Fatimah, 2015). Penglihatan kabur terjadi akibat adanya cairan 

hiperosmolar pada lensa dan retina. Kesemutan menunjukkan adanya disfungsi 

sementara pada saraf sensori. Rasa gatal pada kemaluan disebabkan oleh infeksi 

candida (Porth, 2011).  

2.2.5 Diagnosa 

Untuk menegakkan diagnose DM dapat dilakukan pemeriksaan glukosa darah 

dengan menggunakan berbagai macam pemeriksaan laboraturium. Metode yang 

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah adalah metode 

enzimatik dengan bahan plasma atau serum darah vena. Kriteria diagnose DM adalah 
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sebagai berikut : (1) Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dl. Puasa ialah 

kondisi tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam. (2) Pemeriksaan glukos 

plasma ≥ 200 mg/dl 2 jam setelah dilakukan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 

dengan beban glukosa 75 mg. (3) Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dl 

dengan keluhan klasik. (4) Pemeriksaan HbA1c ≥ 6,5% dengan menggunakan metode 

yang terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP) 

(PERKENI, 2015). 

2.2.6 Komplikasi 

Komplikasi yang ditimbulkan dari DM dikategorikan menjadi komplikasi akut 

dan kronis. Komplikasi akut berhubungan dengan gangguan keseimbangan kadar 

glukosa darah dalam jangka pendek, yaitu hipoglikemia, ketoasidosis diabetik (KAD) 

dan HHNK (Hiperglikemia Hiperosmolar Nonketotik) (Hanum, 2013). 

Hipoglikemia atau kekurangan glukosa dalam darah terjadi karena pengobatan 

kurang tepat (Smeltzer & Bare, 2010). Konsentrasi glukosa dalam darah kurang dari 

54mg/dl atau 3.0 mmol/l  (Dunning, 2009). Hipoglikemia menyebabkan gangguan 

kesadaran dan dapat menurunkan aktivitas dalam sel-sel otak, serta mempengaruhi 

pusat termoregulasi di hipotalamus. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan 

hipotermia tidak jarang terjadi hipoglikemia; sekitar 20% klien dengan DM tipe 1 atau 

tipe 2 menunjukkan hipotermia selama hipoglikemia berat. Hipoglikemia menstimulasi 

sistem saraf simpatis dan sekresi hormon, seperti epinefrin dan norepinefrin yang dapat 

menyebabkan perubahan dalam dinamika sirkulasi. Pada klien DM tipe 2, kebanyakan 

dari mereka mengalami peningkatan tekanan darah dan hipertensi berat selama 

hipoglikemia berat (Tsujimoto & Yamamoto-Honda, 2014). Hipoglikemia harus segera 
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mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak memperberat penyakit 

diabetes bahkan dapat menyebabkan kematian (Sutawardana, Yulia, & Waluyo, 2016).  

Hiperglikemia terjadi jika konsentrasi glukosa dalam darah lebih dari  180 

mg/dl atau 10 mmol/l (Dunning, 2009). Jika terjadi hiperglikemia secara terus menerus 

dapat menyebabkan Ketoasidosis Diabetik (KAD) dan Hiperglikemia Hiperosmolar 

non Ketotik (HHNK). Keatoasidosis Diabetik (KAD) terjadi karena peningkatan 

kadar glukosa dalam darah tetapi kadar insulin dalam tubuh sangat menurun sehingga 

menimbulkan kekacauan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia, asidosis, dan 

ketosis. HHNK merupakan komplikasi DM yang ditandai dengan hiperglikemia berat 

dengan kadar glukosa serum > 600 mg/dl (Hanum, 2013). 

Komplikasi kronik dapat berupa kerusakan pada pembuluh darah kecil 

(mikrovaskuler) dan pembuluh darah besar (makrovaskuler). Komplikasi pembuluh 

darah kecil (mikrovaskuler), yaitu kerusakan retina mata (retinopati), kerusakan ginjal 

(nefropati diabetik), kerusakan saraf (neuropati diabetik). Kerusakan retina mata 

(retinopati) adalah kerusakan pembuluh darah kapiler retina sehingga menyebabkan 

gangguan penglihatan ringan hingga berat bahkan bias menyebabkan kebutaan. 

Kerusakan ginjal (nefropati diabetik) pada klien DM ditandai dengan albuminuria 

menetap yaitu > 300 mg/24 jam atau > 200 ih/menit, minimal 2x pemeriksaan selama 

3-6 bulan (Hanum, 2013). Nefropati diabetik adalah penyebab utama terjadinya gagal 

ginjal terminal. Kerusakan saraf (neuropati diabetik) adalah kerusakan saraf akibat 

penyakit diabetes. Nefropati diabetik mengacu pada semua penyakit yang menyerang 

semua sistem saraf (Subekti, 2009). 

Komplikasi pembuluh darah besar (makrovaskuler), yaitu penyakit jantung 

koroner dan penyakit serebrovaskuler. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya 
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iskemia atau infark miokard. Penyakit serebrovaskuler lebih beresiko 2x lipat terjadi 

pada klien DM dibandingkan dengan klien non-DM. Gejala yang muncul menyerupai 

gejala komplikasi akut DM, seperti keluhan pusing atau vertigo, gangguan penglihatan, 

kelemahan dan berbicara pelo (Smeltzer & Bare, 2010). 

2.2.7 Penatalaksanaan 

 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya komplikasi ialah 

dengan melakukan terapi diabetes melitus, sehingga insulin dan kadar glukosa berada 

dalam batas normal. Penatalaksanaan DM memiliki tujuan jangka pendek yaitu unruk 

menghilangkan gejala, rasa nyaman dan sehat dapat dipertahankan, serta tujuan jangka 

panjang yakni mencegah berbagai penyulit DM, seperti makroangiopati, 

mikroangiopati, dan neuropati, sehingga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas 

yang disebabkan penyakit DM (Soegondo, Soewondo, & Subekti, 2009). Empat pilar 

utama penatalaksanaan DM diantaranya yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan fisik 

dan terapi farmakologis (Muliasari, Hamdin, Ananto, & Ihsan, 2019). 

 Edukasi diberikan dengan tujuan untuk mempromosikan hidup sehat yang 

merupakan bagian dari upaya pencegahan dan bagian penting dari pengelolaan DM 

secara holistik. Materi edukasi yang diberikan yang meliputi materi tentang perjalanan 

penyakit DM; makna dan pentingnya pengendalian dan pemantauan DM secara 

berkelanjutan; penyulit dan resiko DM; intervensi non farmakologi dan farmakologi 

serta target pengobatan; interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat 

antihiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain; cara pemantauan glukosa 

darah dan pemahaman hasil glukosa darah atau urin mandiri (hanya jika pemantauan 

glukosa darah mandiri tidak tersedia); mengenal gejala dan penanganan awal 
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hipoglikemia; pentingnya latihan jasmani secara teratur dan perawatan kaki; dan cara 

menggunakan fasilitas perawatan kesehatan (Muliasari et al., 2019). 

 Terapi Nutrisi Medis (TNM) adalah hal penting yang harus diperhatikan guna 

mencegah DM, mengelola DM jika sudah terjadi, mencegah atau memperlambat 

terjadinya komplikasi DM. Tujuan terapi nutrisi medis yakni meningkatkan kualitas 

hidup, nutrisi dan psikologis klien DM. Klien DM membutuhkan pengaturan diet yang 

tepat dengan melakukan perhitungan jumlah kalori untuk memenuhi kebutuhan gizi 

yang sesuai. Komposisi makanan yang dianjurkan adalah karbohidrat, lemak, protein, 

natrium, serat (American Diabetes Association (ADA), 2015b) 

 Latihan fisik pada klien DM dapat meningkatkan rasa nyaman, baik secara fisik, 

psikis maupun sosial. Latihan fisik melibatkan kelompok otot-otot utama yang dapat 

meningkatkan kebutuhan oksigen sebesr 15-20 kali lipat yang disebabkan karena 

peningkatan laju metabolisme pada otot yang aktif. Latihan yang dilakukan dengan 

melibatkan otot-otot besar dan sesuai keinginan klien supaya manfaat latihan dapat 

dirasakan secara terus menerus yang mencakup frekuensi, intensitas, durasi dan jenis. 

Latihan fisik yang dilakukan dapat meningkatkan sensitivitas jaringan sehingga dapat 

membantu ambilan glukosa dan penggunaan glukosa oleh sel-sel jaringan selama dan 

beberapa jam sesudah melakukan latihan fisik (Dunning, 2009). 

 Terapi farmakologi yang diberikan terdiri dari obat oral dan suntikan. Berdasarkan 

cara kerjanya, obat antihiperglikemia oral dibagi menjadi lima golongan, yakni pemacu 

sekresi insulin (Sulfonilurea, Glinid), peningkat sensitivitas terhadap insulin 

(Metformin, Tiazolidindion), penghambat absropsi glukosa di saluran pencernaan 

(penghambat alfa glukosidase), penghambat Dipeptidyl Peptidase-IV, penghambat Sodium 

Glucose Cotransporter 2. Obat antihiperglikemia suntik yaitu insulin. Berdasarkan lama 
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kerja, insulin dibagi menjadi lima, yakni insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin), insulin 

kerja pendek (short-acting insulin), insulin kerja menengah (intermediating insulin), insulin 

kerja panjang (Long-acting insulin), dan insulin kerja ultra panjang (Ultra longacting insulin) 

DM (Soegondo et al., 2009). 

2.2 Konsep Tidur 

2.2.1 Definisi Tidur 

Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar yang dapat dibangunkan kembali 

dengan rangsangan sensorik atau rangsangan lainnya. Tidur merupakan salah satu 

kebutuhan fisiologis yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan mental, 

emosional, fisiologis, dan kesehatan (Guyton & Hall, 2009). Tidur merupakan bagian 

dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan penting untuk menjaga 

keseimbangan tubuh (Rohmah, 2015). 

2.2.2 Fisiologi Tidur 

Salah satu cara tubuh untuk melepaskan kelelahan adalah tidur. Tidur sangat 

penting bagi tubuh, karena pada saat tidur tubuh dapat melakukan perbaikan sel-sel 

yang rusak dan pembentukan sel-sel baru. Tidur juga memberikan waktu tubuh untuk 

beristirahat dan menjaga keseimbangan metabolisme dan biokimiawi tubuh (Asmadi, 

2008). Fisiologi tidur dimulai dari irama sirkadian yang mempengaruhi pola dari fungsi 

biologis dan perilaku (Potter & Perry, 2010). Irama sirkadian adalah irama kehidupan 

yang berputar selama 24 jam seiring dengan rotasi bumi yang dimiliki semua makhluk 

(Zee, Attarian, & Videnovic, 2013). Pemeliharaan siklus sirkadian dapat mempengaruhi 

sekresi hormon, suhu tubuh, denyut nadi, ketajaman sensori, tekanan darah dan 

suasana hati (Potter & Perry, 2010). 
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Dalam prosesnya, tidur diatur oleh aktivitas fisiologis yang berkaitan dengan 

sistem saraf pusat (SSP). Ketika kita tidur bukan berarti SSP tidak aktif, melainkan 

sedang bekerja (Harsono, 2011). Pada saat tidur, terjadi perubahan-perubahan dalam 

sistem saraf, endokrin, pernafasan, kardiovaskular dan otot. Tidur juga mempengaruhi 

sekresi epinefrin dan norepinefrin serta sekresi melatonin. Sekresi melatonin 

meningkat pada saat tubuh dan pikiran rileks. Hipotalamus merupakan pusat pengatur 

tidur. Reticular Activating System (RAS) dan Bulbar Synchronizing Regional (BSR) adalah 

sistem yang mengatur siklus dan perubahan dalam tidur yang terletak pada batang otak. 

Seseorang dapat terjaga ataupun tidur REM (Rapid Eye Movement)  disebabkan oleh 

hipotalamus yang mensekresi oreksin. Peningkatan aktivitas Reticular Activating System 

(RAS) juga dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan terjaga atau terbangun, 

sebaliknya jika aktivitas Reticular Activating System (RAS) menurun maka seseorang 

dalam keadaan tidur. Reticular Activating System (RAS) menerima rangsangan visual, 

pendengaran, nyeri, dan peraba. Aktivitas dari korteks serebri seperti emosi dan berfikir 

dapat menstimulus Reticular Activating System (RAS). Siklus tidur juga dipengaruhi 

beberapa hormon, diantaranya Adrenal Corticotropin Hormone (ACH), Growth Hormone 

(GH), Tyroid Stimulating Hormone (TSH), Lituenizing Hormone (LH) yang disekresi oleh 

kelenjar hipofisis anterior melalui jalur hipotalamus. Sistem ini mempengaruhi 

pengeluaran neurotransmiter norepinefrin, dopamine, dan serotonin yang mengatur 

mekanisme bangun dan tidur. Pada saat dalam keadaan terjaga atau sadar, neuron 

dalam Reticular Activating System (RAS) akan mensekresi katekolamin seperti 

norepinefrin. Pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan 

medula oblongata atau biasa disebut dengan Bulbar Synchronizing Regional (BSR) dapat 

menyebabkan tidur. Jika seseorang berusaha tidur dengan memejamkan mata dan 

posisi santai, ruangan gelap dan suasana sepi, maka stimulus terhadap Reticular 
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Activating System (RAS) menurun, dan pada titik tertentu akan diambil alih oleh Bulbar 

Synchronizing Regional (BSR) sehingga seseorang dapat tertidur (Potter & Perry, 2010).  

2.2.3 Tahapan Tidur 

 Tidur diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu REM (Rapid Eye Movement) dan 

NREM (Non Rapid Eye Movement). Tidur REM (Rapid Eye Movement) merupakan tidur 

dalam keadaan aktif atau tidur paradoksial. Seseorang dapat tidur dengan dengan 

nyenyak sekali, tetapi gerakan bola matanya sangat aktif. Tidur REM (Rapid Eye 

Movement) ditandai dengan mimpi, otot-otot kendor, bertambahnya tekanan darah, 

gerakan pada mata cepat (mata cenderung bergerak bolak-balik), sekresi lambung 

meningkat dan tidak teraturnya ereksi penis seringnya lebih cepat, serta meningkatnya 

suhu dan metabolisme (Asmadi, 2008). Tidur REM (Rapid Eye Movement) dimulai 

dengan adanya sekresi asetilkolin dan dihambat oleh neuron yang mengeluarkan 

monoamina termasuk serotonin. Selama tahap ini, kebutuhan oksigen di otak lebih 

tinggi daripada saat bangun. Orang dewasa mencapai REM (Rapid Eye Movement ) kira-

kira setiap 90 menit (Deliens, Leproult, Neu, & Peigneux, 2013). Tidur NREM (Non 

Rapid Eye Movement) adalah keadaan tidur yang nyaman dan dalam. Gelombang otak 

lebih lambat jika dibandingkan dengan orang yang sadar atau dalam keadaan tidak 

tidur. Tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) ini ditandai dengan berkurangnya mimpi, 

keadaan istirahat, menurunnya tekanan darah dan kecepatan nafas, metabolisme 

menurun dan pergerakan bola mata lambat. Tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) 

memiliki 4 tahapan yang semua ditandai dengan perubahan pola aktivitas gelombang 

otak, yakni tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV (Asmadi, 2008). Tahap IV adalah 

tidur paling dalam dengan aktivitas listrik paling dalam (Atmaja, 2010). 
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Tahap I merupakan tahap peralihan dari keadaan sadar menjadi tidur, dan 

dapat dibangunkan dengan mudah yang ditandai dengan perasaan menjadi rileks, 

seluruh otot menjadi lemas, kelopak mata menutup, kedua bola mata bergerak ke kiri 

dan ke kanan, kecepatan jantung dan pernafasan menurun. Tahap II merupakan tahap 

tidur ringan dan proses tubuh terjadi terus menerus, yang ditandai dengan berhentinya 

pergerakan kedua bola mata, suhu tubuh dan pernafasan menurun. Tahap ini 

berlangsung selama 10-15 menit. Tahap III dan IV merupakan tidur gelombang lambat 

atau Slow Wave Sleep (SWS). Tahap III merupakan tahap dimana keadaan fisik lemah 

dan lunglai karena lenyapnya tonys otot secara menyeluruh. Kecepatan jantung, 

pernafasan dan proses tubuh terus belanjut hingga mengalami penurunan akibat 

didominasi oleh sistem saraf simpatis (Asmadi, 2008). Tahap III ditandai dengan 

gambaran EEG dengan jumlah gelombang lambat 20% dan tidak lebih dari 50% yang 

terdiri dari gelombang ≤ 2 Hz dengan amplitudo > 75 muV. Tahap IV merupakan 

tahap seseorang tidur dalam keadaan rileks, pergerakan tubuh jarang terjadi karena 

keadaan fisik melemah dan sulit dibangunkan. Pada tahap ini, rekaman EEG 

didapatkan 50% atau lebih gelombang lambat (≤ 2 Hz dengan amplitudo > 75 muV) 

(Lumbantobing, 2008). Tahap III dan IV merupakan tidur dalam (deep sleep) dan 

restoratif yang diperlukan untuk merasa cukup istirahat dan energik di siang hari 

(Carley & Farabi, 2016). 

2.2.4 Siklus Tidur 

 Siklus tidur terjadi yang terjadi di malam hari selama rata-rata 7 jam, seseorang 

mengalami tidur REM (Rapid Eye Movement) dan NREM (Non Rapid Eye Movement) 

bergantian selama 4-6 kali. Pergantian siklus tidur REM (Rapid Eye Movement) dan 

NREM (Non Rapid Eye Movement)terjadi setiap 60-90 menit (Carley & Farabi, 2016). 

Jika tidur REM (Rapid Eye Movement) seseorang kurang cukup dapat menyebabkan 



23 
 

 

seseorang cenderung hiperaktif, emosi yang susah dikendalikan dan bertambahnya 

nafsu makan. Sedangkan jika tidur NREM (Non Rapid Eye Movement)  seseorang kurang 

cukup menyebabkan keadaan fisik yang kurang gesit (Mardjono, 2008).  

 

 

 

 

Gambar 2.1. Siklus Tidur 

(Smeltzer & Bare, 2010) 

Keterangan : 

Keadaan pre-sleep merupakan keadaan ketika seseorang sadar tetapi mulai ada keinginan 

untuk tidur, misalnya seseorang terbaring di atas kasur atau berdiam diri merebahkan 

dan melemaskan otot, tetapi belum tidur. Setelah itu, orang tersebut mulai merasakan 

kantuk, pada saat inilah memasuki tidur NREM (Non Rapid Eye Movement)  tahap I. Jika 

tidak bangun secara sengaja atau tidak, maka ia memasuki tidur NREM (Non Rapid Eye 

Movement)  tahap II dan begitu seterusnya hingga memasuki tidur NREM (Non Rapid 

Eye Movement)  tahap IV. Kemudian ia kembali memasuki tidur NREM (Non Rapid Eye 

Movement) tahap III dan tahap II, selanjutnya ia akan memasuki tahap tidur REM (Rapid 

Eye Movement). Bila tahapan tersebut telah dilalui semua, maka orang tersebut telah 

melalui siklus tidur pertama. Akan tetapi, pergantian siklus tidur ini tidak lagi dimulai 

dari pre-sleep dan tidur NREM (Non Rapid Eye Movement)  tahap I, tetapi langsung tidur 

NREM (Non Rapid Eye Movement)  tahap II ke tahap tidur selanjutnya seperti pada siklus 
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pertama. Semua siklus akan berakhir jika orang tersebut bangun dari tidurnya (Smeltzer 

& Bare, 2010). 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidur 

 Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda dan seseorang untuk bias tidur 

atau tidak dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur 

diantaranya yaitu status kesehatan, lingkungan, stres psikologis, diet, gaya hidup, dan 

obat-obatan. Status kesehatan dapat mempengaruhi tidur. Seseorang dengan keadaan 

tubuh yang sehat dapat tidur dengan nyenyak, sebaliknya jika seseorang kurang sehat 

atau sakit maka tidurnya tidak nyenyak (Asmadi, 2008). Penyakit kronis seperti PPOK 

(Penyakit Paru Obstruktif Kronis) dan gangguan nyeri dapat menyebabkan tidur 

menjadi terganggu (Potter & Perry, 2010). Hal tersebut juga didukung dengan 

penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara status kesehatan 

fisik dengan kualitas tidur (Putri, 2018).  

Lingkungan dapat mempengaruhi tidur. Seseorang dapat tidur nyenyak apabila 

keadaan lingkungan bersih, bersuhu dingin, suasana tenang, dan penerangan tidak 

terlalu terang. Sebaliknya, seseorang tidak dapat tidur nyenyak apabila keadaan 

lingkungan kotor, bersuhu panas, suasana ramai, dan penerangan sangat terang. Bising 

dengan intensitas tinggi dapat merangsang reseptor vestibular dalam telinga, sehingga 

dapat menimbulkan efek pusing, perasaan mual, susah tidur dan sesak nafas. Hal ini 

terjadi karena adanya rangsangan bising terhadap sistem saraf, keseimbangan organ, 

kelenjar endokrin, tekanan darah, sistem perncernaan dan keseimbangan elektrolit. 

Kebisingan yang ada di lingkungan tak hanya menyebabkan gangguan tidur atau 

reduksi kualitas hidup seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan prevalensi masalah 

kesehatan karena berpengaruh terhadap sistem biologis tubuh (Saputra & Rohmah, 
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2016). Kualitas tidur lebih baik pada seseorang dengan tidak menggunakan lampu 

ketika tidur daripada seseorang yang menggunakan lampu saat tidur (Rusmiyati, 2015). 

Stres psikologi dapat mempengaruhi tidur. Frekuensi tidur dapat terganggu 

akibat cemas dan depresi, hal tersebut dapat terjadi karena jika seseorang cemas atau 

depresi akan meningkatkan norepinefrin melalui sistem saraf, sehingga akan 

mengurangi tidur NREM (Non Rapid Eye Movement) tahap IV dan REM (Rapid Eye 

Movement) (Asmadi, 2008). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Kurnia, Mulyadi & Rottie (2017), menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 

depresi dengan kualitas tidur klien diabetes melitus. 

Diet mempengaruhi tidur. Seseorang dapat mudah tertidur apabila 

mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung L-Triptofan seperti keju, susu, 

daging, dan ikan tuna. Sebaliknya, seseorang akan kesulitan tidur apabila 

mengkonsumsi minuman yang mengandung  kafein dan alkohol (Sleep Disorder 

Center, 2014). Durasi tidur yang singkat dan kualitas tidur buruk berhubungan dengan 

konsumsi makanan yang tidak sehat, seperti minuman dengan pemanis, makanan cepat 

saji, lebih banyak mengkonsumsi mie instan dan kurangnya mengkonsumsi buah, sayur 

dan susu (Min et al., 2018). 

Gaya hidup mempengaruhi tidur. Kualitas tidur seseorang dapat juga 

dipengaruhi oleh kelelahan yang dirasakan. Seseorang dapat tidur nyenyak jika 

kelelahan yang dirasakan pada tingkat menengah. Sedangkan jika seseorang merasakan 

kelelahan yang berlebih, maka dapat menyebabkan periode tidur REM (Rapid Eye 

Movement) lebih pendek (Asmadi, 2008). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Amalia, 

2017), pada hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kualitas tidur dengan 

kelelahan fisik. 
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Obat-obatan mempengaruhi tidur. Jenis obat-obatan yang dikonsumsi ada 

yang memberikan efek tidur dan adapula yang mengganggu tidur. Jenis obat-obatan 

hipnotik, antidepresan dan stimulant, diuretik, beta-andregenic blockers, benzodiazepine, 

narkotik dan antikonvulsan dapat mengubah pola tidur dan kewaspadaan di siang hari 

menurun, sehingga dapat menjadi masalah bagi individu (Potter & Perry, 2010). 

2.2.6 Metabolisme Klien Diabetes Melitus ketika Tidur 

 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 peningkatan kadar kortisol menyebabkan 

penurunan sintesis protein dan meningkatkan glukoneogenesis sehingga menyebabkan 

hiperglikemia. Hiperglikemia dapat meningkatkan diuresis osmotik sehingga sebagai 

kompensasinya, tubuh membuang kelebihan glukosa melalui berkemih sehingga 

menyebabkan poliuria. Akibat dari poliuria tersebut, tubuh kehilangan cairan dan 

elektrolit sehingga kebutuhan akan cairan meningkat dan akan mengakibatkan 

Hyperglicemic Hyperosmolar State (HHS). Glukoneogenesis juga menghasilkan keton 

sehingga dapat terjadi ketoasidosis diabetikum (Jacobus, 2016). 
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2.2.7 Klasifikasi Gangguan Tidur 

 Klasifikasi gangguan tidur berdasarkan International Classification of Sleep Disorder, 

yaitu insomnia, sleep related breathing disorder, central disorder of hypersomnolence, circandian 

rhythm sleep-wake disorder, parasomnia, sleep related movement disorder, dan other sleep disorder 

(Sateia, 2014). 

Insomnia merupakan keadaan tidur yang abnormal berupa kesulitan tidur dan 

mempertahankan tidur yang terjadi secara berulang sehingga dapat menggangu 

aktivitas sehari-hari (Nurdin, Arsin, & Thaha, 2018). Sleep related breathing disorder 

merupakan gangguan pola pernafasan normal yang terjadi selama tidur. Jenis Sleep 

related breathing disorder yang paling umum adalah mendengkur, Upper Airway Resistance 

Syndrome (UARS), dan Obstrukctive Sleep Apnea (OSA). Mendengkur, Upper Airway 

Resistance Syndrome (UARS), dan Obstrukctive Sleep Apnea (OSA) terjadi ketika saluran 

nafas seseorang berulang kali tersumbat oleh bagian posterior lidah yang jatuh kembali 

ke tenggorokan dan aliran udara terganggu saat tidur, meskipun ada upaya untuk 

bernafas (FDI World Dental Federation, 2019). Central disorder of hypersomnolence ditandai 

oleh kantuk parah di siang hari meskipun kualitas dan waktu tidur malam yang normal 

(Khan & Trotti, 2015). 

 Circandian rhythm sleep-wake disorder terjadi ketika jam internal tubuh tidak 

berfungsi dengan baik atau tidak singkron dengan lingkurngan sekitarnya. Biasanya, 

irama sirkadian selaras dengan lingkungan sekitarnya, yang membantu seseorang tetap 

terjaga di siang hari dan tertidur di malam hari. Gangguan tidur-bangun irama sirkadian 

terjadi ketika singkronisasi antara irama sirkadian dan lingkungan eksternal hilang atau 

ketika sistem sirkadian itu sendiri tidak berfungsi (Muth, 2016). Parasomnia merupakan 

sekumpulan gangguan tidur yang didefinisikan sebagai peristiwa atau pengalaman fisik 
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yang tidak diinginkan yang terjadi selama inisiasi tidur, selama tidur atau ketika 

berkeinginan tidur. Tidur sambil berjalan (Sleepwalking), teror tidur, mengigau (Sleep-

talking) dan kelumpuhan tidur (Sleep paralysis) adalah beberapa manifestasi yang terkait 

dengan parasomnia (Fleetham & Fleming, 2014). Sleep related movement disorder adalah 

sekelompok gangguan gerakan yang relative sederhana, stereotyped atau monofasik yang 

dapat mengganggu tidur, seperti kram di malam hari (Ferini-Strambi, Marelli, & 

Galbiati, 2016). 

2.2.8 Kualitas Tidur 

 Kualitas tidur adalah ukuran seseorang dalam mendapat kemudahan dalam 

memulai dan mempertahankan tidurnyanyang dapat digambarkan dengan lamanya 

waktu tidur serta keluhan yang dirasakan selama tidur dan setelah bangun tidur. 

Kualitas tidur merupakan keadaan seseorang setelah bangun tidur menghasilkan 

kesegaran dan kebugaran. Kualitas tidur tidak mencakup aspek kuantitatif seperti 

durasi tidur, latensi tidur, serta aspek subjektif seperti dalam tidur dan istirahat. Kualitas 

tidur yang baik jika seseorang tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan tidur dan 

tidak mengalami masalah dalam tidurnya (Khasanah & Hidayati, 2012). 

 Dari 68 orang responden, 43 orang responden (63,2%) mempunyai kualitas 

tidur buruk dan 25 orang responden  (36,8%) kualitas tidur baik baik. Prevalensi 

kualitas tidur pada klien DM yaitu 56,2% kualitas tidur buruk dan 43,8% kualitas tidur 

baik (Simanjutak, T.D., Saraswati L.D., & Muniroh, 2018). Kualitas tidur yang buruk 

pada klien diabetes melitus 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. Jika klien DM sudah terbangun, dan untuk memulai tidurnya 
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kembali ,engalami 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 untuk 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 yang tak hanya mencapai 

jumlah atau lamanya tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan gangguan 

keseimbangan fisiologi dan psikologi. Dampak fisiologi yang ditimbulkan seperti 

penurunan aktivitas sehari-hari, rasa lelah, lemah, penurunan daya tahan tubuh dan 

tanda-tanda vital tidak stabil (Potter & Perry, 2010). Dampak psikologi yang 

ditimbulkan akibat kualitas tidur buruk ialah emosi yang tidak stabil, kurang percaya 

diri, impulsive yang berlebihan dan kecerobohan (Sulistiyani, 2013).  

 Orang dengan gangguan tidur atau kualitas atau kuantitas tidru 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 

kontrol glikemik. Oleh karena itu, kualitas tidur baik sangat penting untuk 

mempertahankan kontrol glikemik yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup klien 

DM (Zhu et al., 2014).  

 Pengkajian mengenai kualitas tidur dapat dilakukan dengan menggunakan 

Kuesioner Kualitas Tidur (KKT). Kuesioner Kualitas Tidur merupakan kuesioner 

yang dimodifikasi dari Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) dan St. Mary’s Hospital 
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(SMH). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang terdiri dari 7 komponen, yaitu kualitas 

tidur subjektif, latensi tidur (waktu yang diperlukan untuk dapat memulai tidur), durasi 

tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur yang dialami, penggunaan obat tidur, dan disfungsi 

aktivitas di siang hari (Buysse, Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989).  Terdapat 

3 komponen tidur dari Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) yang telah diseleksi dan 

disesuaikan dengan karakteristik responden di Indonesia, yakni : (1) latensi tidur (waktu 

yang diperlukan untuk dapat memulai tidur), (2) durasi tidur, dan (3) rasa kantuk atau 

lelah di siang hari. Sedangkan pada kuesioner St. Mary’s Hospital (SMH) terdapat 14 

pertanyaan yang memenuhi 7 komponen tidur umunya, kemudian 4 komponen tidur 

ini telah diseleksi dan disesuaikan dengan karakteristik Indonesia, yakni : (1) frekuensi 

terbangun, (2) perasaan segar di pagi hari setelah bangun tidur. (3) kedalaman tidur, 

dan (4) kepuasan tidur. Dengan demikian, Kuesioner Kualitas Tidur (KKT) terdiri dari 

7 komponen tidur yang terlah dimodifikasi, yakni : (1) total jam tidur di malam hari, 

(2) waktu yang diperlukan untuk memulai tidur, (3) frekuensi terbangun, (4) perasaan 

segar di pagi hari setelah tidur, (5) kedalaman tidur, (6) kepuasan tidur, dan (7) rasa 

kantuk atau lelah di siang hari. Penilaian setiap poin pertanyaan pada Kuesioner 

Kualitas Tidur (KKT) ini menggunakan skala likert dengan rentang 1-4, dengan total 

skor terendah adalah 7 dan tertinggi adalah 28. Semakin tinggi skornya, maka akan 

semakin baik kualitas tidurnya (Bukit, 2018).  

2.2.9 Penatalaksanaan Gangguan Tidur 

 Gangguan tidur dapat ditangani dengan intervensi psikologis dan perilaku, 

meliputi sleep hygiene education, terapi kontrol stimulus, terapi sleep restriction, latihan 

relaksasi dan terapi kognitif. Sleep hygiene merupakan intervensi psikoedukasi yang dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur dengan berbagai macam strategi yang 

dirancang untuk membantu mengidentifikasi kebiasaan tidur, mengenali masalah tidur, 
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dan mengatasi masalah tersebut (Kumar & KVS, 2016). Terapi kontrol stimulus adalah 

intervensi yang diberikan dengan rasional bahwa gangguan tidur bias disebabkan oleh 

kondisi yang berhubungan dengan lingkungan dan kamar yang kurang baik. Terapi ini 

berguna untuk klien dalam mempertahankan waktu bangun pagi secara regular, 

memanajemen stres dan merelaksasikan tubuh (Edinger, Wohlgemutt, Radtke, Marsh, 

& Quillian, 2001). Terapi sleep restriction adalah intervensi yang meliputi pembatasan 

waktu yang digunakan ketika di tempat tidur sesaat sebelum tidur (Morgenhaler et al., 

2006). Latihan relaksasi menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

insomnia yang memiliki efektivitas tinggi (Morin et al., 2006). Terapi kognitif memiliki 

peran dalam merubah keyakinan dan sikap terhadap tidur, menegur pemikiran tersebut 

dan lebih adaptif dalam mengembangkan pemikiran (Taylor, 2014). 

2.3 Teknik Relaksasi Benson 

2.3.1 Konsep Teknik Relaksasi Benson 

 Teknik 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 langsung dengan sikap pasrah. Terapi ini dapat digunakan untuk 

menurunkan ketegangan atau mencapai kondisi tenang, seperti menghilangkan rasa 

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 et al., 2016). Selain itu, kelebihan teknik 

relaksasi benson apabila dibandingkan dengan teknik relaksasi lainnya adalah teknik 

relaksasi benson lebih mudah dilakukan dan tidak menimbulkan efek samping apapun. 
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Teknik relaksasi benson dapat dilakukan 10-20 menit selama dua kali sehari (Solehati 

& Kosasih, 2015). Hal ini juga didukung dengan 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. Penelitian (Rambod, Pourali-Mohammadi, 

Pasyar, Rafii, & Sharif, 2013) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada 

kelompok yang mendapat teknik relaksasi benson dibandingkan kelompok kontrol 

yang hanya mendapatkan perawatan rutin saja terhadap kualitas tidur klien 

hemodialisis.  

 Teknik relaksasi benson dapat dilakukan sendiri, Bersama-sama atau dengan 

bimbingan mentor. Dalam praktiknya, teknik relaksasi benson membutuhkan 

rangsangan yang berupa kata atau frase singkat yang diulang-ulang dalam hati sesuai 

dengan keyakinan secara konstan. Kata atau frase tersebut merupakan fokus dalam 

terapi relaksasi ini yang dapat meningkatkan kekuatan dasar respon relaksasi dengan 

memberikan kesempatan faktor keyakinan dapat mempengaruhi aktivitas saraf 

simpatis menurun. Sebelum makan atau beberapa jam setelah makan adalah waktu 

yang baik untuk melakukan terapi relaksasi benson, agar aliran darah tidak berfokus ke 

organ pencernaan yang menghasilkan suatu mekanisme berlawanan, karena selama 

relaksasi berlangsung diharapkan darah dapat mengalir ke otak, otot, ekstremitas dan 

kulit (Benson & Proctor, 2000). 

 Teknik relaksasi benson menunjukkan perubahan fisiologi yang serupa dengan 

teknik meditasi transdental, auto-genic hypnosis, zen dan yoga, relaksasi otot progresif 

yang semuanya menyebabkan peningkatan kinerja sistem saraf parasimpatis sehingga 

terjadi penurunan konsumsi oksigen, tekanan darah dan denyut nadi, perubahan fungsi 
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neuroendokrin, dan meningkatkan aliran darah. Teknik relaksasi benson dapat 

memepercepat kondisi rileks dan tenang sehingga adanya respon relaksasi sistem saraf 

parasimpatis tersebut dapat menstimulasi hipotalamus untuk mensekresi Corticotropin 

Releasing Factor (CRF), sehingga dapat menstimulasi kelenjar pituitari untuk 

meningkatkan produksi hormon endorfin, enkefalin dan serotonin yang kemudian 

dapat menurunkan stimulasi terhadap Reticular Activating System (RAS) (Park et al., 

2013). Aktivasi Reticular Activating System (RAS) akan terus menurun jika ruangan sepi 

dan gelap. Ketika rangsangan Reticular Activating System (RAS) menurun, Bulbar 

Synchronizing Regional (BSR) aktif sehingga menyebabkan seseorang dapat tertidur 

(Potter & Perry, 2010). 

2.3.2 Prosedur 

 Langkah-langkah teknik benson antara lain : (1) Pemilihan satu kata atau 

ungkapan singkat sesuai dengan keyakinan klien. (2) Atur posisi senyaman mungkin 

sesuai keinginan klien. (3) Pejamkan mata dengan wajar. (4) Lemaskan otot-otot tubuh 

secara bertahap. (5) Anjurkan klien menarik nafas melalui hidung secara bertahap, 

pusatkan kesadaran pada pengembangan perut, kemudian tahan nafas selama 3 detik, 

setelah itu dihembuskan perlahan melalui mulut sambil mengucapkan ungkapan yang 

telah dipilih klien dan diulang-ulang dalam hati selama mengeluarkan nafas. (6) 

Pertahankan sikap pasif dan pasrah untuk menghindari ketegangan. Klien dianjurkan 

berfokus dengan ungkapan yang telah dipilih dalam melakukan relaksasi ini. (7) 

Lakukan teknik ini selama 10 menit dengan frekuensi 2 kali sehari tergantung keinginan 

klien atau tim kesehatan (Benson & Proctor, 2000). Dalam melakukan teknik relaksasi 

benson tidak diperkenankan menggunakan alarm (Rambod et al., 2013). 
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Ungkapan atau kata yang menjadi fokus terapi menurut keyakinan masing-

masing, seperti: 

Islam  : Allah atau asmaul husna, kalimat-kalimat dzikir seperti Subhanallah, 

Alhamdulillah, Allahu Akbar dan lain-lain. 

Protestan : ya Roh Kudus, Tuhan adalah gembalaku, Damai Sejahtera bagi Allah, dan 

lain-lain. 

Katolik  : Salam maria, Aku percaya akan Roh Kudus,  Bapa kami disorga, dan lain-

lain. 

Hindu  : Om Nama Shiva ya, Om Hyang Windhi, hamba bersujud pada Shiva, dan 

lain-lain. 

Budha  : Aku pasrahkan diri sepenuhnya, Hidup adalah sebuah perjalanan, dan lain-

lain.  

(Rohmah, 2015). 

2.3.3 Manfaat Teknik Relasasi Benson 

 Manfaat teknik relaksasi benson antara lain : (1) Mengatasi tekanan darah tinggi 

dan ketidakteraturan jantung. (2) Mengurangi nyeri. (3) Mengatasi gangguan tidur. (4) 

Mengurangi kecemasan (Solehati & Kosasih, 2015). 

2.3.4 Diabetes Melitus dengan Kualitas Tidur 

 Istirahat tidur dan irama sirkadian memiliki peran dalam mengatur produksi 

insulin, sensitivitas insulin, penggunaan dan toleransi insulin di malam hari. Seseorang 

dengan kualitas tidur buruk menyebabkan perubahan atau disregulasi hormon.  Adanya 
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perubahan hormon tersebut merupakan akitivitas Hipotalamus-Pituitari-Adrenal 

(HPA) dan sistem saraf simpatis yang dapat merangsang sekresi hormon kortisol, 

katekolamin, sitokin dan substansi vasoaktif lain sehingga menyebabkan toleransi 

glukosa terganggu dan resistensi insulin (Wahyuningsih, 2016). Selain itu, pengingkatan 

kadar kortisol juga 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 (Jacobus, 2016). 

Pada klien diabetes melitus terdapat manifestasi klinis gangguan istirahat tidur 

yaitu nokturia. Nokturia merupakan kondisi insomnia yang terjadi akibat adanya 

kainginan berkemih dua kali atau lebih pada malam hari, sehingga pada klien diabetes 

melitus mengalami gangguan onset tidur dan kesulitan mempertahankan tidur (Surani, 

Brito, & Ghamande, 2015).  Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Teixeira (2009) pada klien DM mengalami gangguan tidur sebanyak 32%. Penelitian 

serupa pada klien DM tipe 2 menunjukkan bahwa ada hubungan antara DM tipe 2 

untuk memulai tidur dan kesulitan untuk mempertahankan tidur yang disebabkan 

adanya keluhan nyeri dan nokturia. Sehingga akibat gejala-gejala tersebut, klien DM 

mengalami penurunan kualitas tidur (Kurnia et al., 2017). 
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