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Abstrak 

 

Latar belakang: ST-Elevasi Miokard Infark merupakan keadaan darurat yang disebabkan oleh 

sumbatan total arteri koroner yang ditandai dengan gelombang ST elevasi atau Q dan dikaitkan 
dengan kematian dini yang lebih tinggi. Kecemasan pada pasien STEMI di ruang ICU  akan 

menimbulkan peningkatan tekanan darah yang meningkat, perubahan pernafasan, dan 

perubahan fisiologis lainnya. Sehingga apabila status tanda-tanda vital tidak stabil, kondisi 

pasien dapat memburuk. Tujuan studi kasus ini untuk mengetahui penanganan kecemasan pada 
pasien STEMI dengan cara teknik nonfarmakologi pijat swedia. Metode: Metode yang 

digunakan pada karya tulis ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang 

menggambarkan kondisi satu pasien yang menderita STEMI dengan kecemasan. Alat yang 
digunakan untuk mengambil data adalah cheklist observasi kecemasan (S-TAI) dan hasil 

observasi tanda tanda vital pasien. Hasil: hasil yang diperoleh dari penelitian studi kasus 

membuktikan tingkat kecemasan pada pasien dari sedang  (51) menjadi ringan (30) dan 

hemodinamika mengalami stabil dari tekanan darah 130/70mmHg menjadi 106/80 mmHg, 
nadi dari 113x/menit menjadi 83x/menit, pernapasan dari 24x/menit menjadi 20x/menit setelah 

di berikan intervensi pijat swedia. Simpulan: Sebagai perawat dapat melakukan teknik 

relaksasi terapi Pijat swedia sesuai dengan prosedur untuk menurunkan tingkat kecemasan 
karena telah dibuktikan dan diteliti hasilnya, perawat dan tim kesehatan lain mampu membantu 

dalam kesembuhan pasien serta memenuhi kebutuhan dasarnya diharapkan dapat ditingkatkan 

kembali. 
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Abstract 

 

Background: Myocardial ST-Elevation Infarction is an emergency caused by a total blockage 
of the coronary arteries which is characterized by ST waves of elevation or Q and is associated 

with higher early mortality. Anxiety in STEMI patients in the ICU will cause increased blood 

pressure, respiratory changes, and other physiological changes. So that if the status of vital 

signs is unstable, the patient's condition can worsen. The purpose of this case study is to 
determine the handling of anxiety in STEMI patients by means of non-pharmacological 

techniques of Swedish massage. Method: The method used in this paper is a descriptive 

method with a case study approach that describes the condition of one patient suffering from 
STEMI with anxiety. The tools used to retrieve data are anxiety observation checklist (S-TAI) 

and the results of observations of the patient's vital signs. Results: results obtained from case 

study research prove the anxiety level in patients from moderate (51) to mild (30) and 

hemodynamics experienced a stable blood pressure of 130 / 70mmHg to 106/80 mmHg, pulse 
from 113x / minute to 83x / minute, breathing from 24x / minute to 20x / minute after the 

Swedish massage intervention. Conclusion: As nurses can use relaxation techniques in 

Swedish massage in accordance with procedures to reduce anxiety levels because the results 
have been proven and researched, nurses and other health teams are able to help in healing 

patients and meeting their basic needs are expected to be increased again. 
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PENDAHULUAN 

 

Infark miokard akut (AMI) 

didefinisikan sebagai nekrosis 

miokardium yang disebabkan oleh 

tidak adekuatnya pasokan darah akibat 

sunbatan akut pada arteri koroner. 

Sumbatan inisebagian besar disebabkan 

oleh ruptur plak ateroma pada ateri 

koroner yang yang kemudian diikuti 

terjadinya thrombosis, vasokontriksi, 

reaksi inflamasi dan mikroembolisasi 

distal.Kadang-kadang sumbatan akut 

ini dapat pula disebabkan spasme arteri 

koroner, emboli atau vaskulitis 

(Muttaqin, 2012). 

ST segment elevation miocardial 

infarction (STEMI) adalah jenis 

serangan jantung yang paling serius, di 

mana ada gangguan pada suplai darah. 

Hal ini disebabkan oleh penyumbatan 

total arteri koroner, yang dapat 

menyebabkan meluasnya kerusakan 

pada area jantung. Penyebab lainya 

yang dapat menyebabkan terjadinya 

ketidakseimbangan antara suplai dan 

kebutuhan oksigen miokardium. Pada 

kondisi awal akan terjadi ischemia 

moikardium, lalu kemudian akan 

menimbulkan nekrosis miokard yang 

bersifa irreversible. Adapun 

komplikasi STEMI biasanya terjadinya 

karena adanya remodeling ventrikel 

yang pada akhirnya akan 

mengakibatkan shock kardiogenik, 

gagal jantung kongestif, serta disritmia 

ventrikel yang bersifat lethal aritma 

(Haryuni, Yunalia, & Yusuf, 2013). 

Angka kejadian STEMI meningkat 

dari 25% hingga 40% berdasarkan 

presentasi infark miokard (Depkes RI, 

2013). WHO menyatakan bahwa, pada 



tahun 2015, data menunjukan bahwa 

mortalitas akibat STEMI paling sering 

terjadi dalam 24 – 48 jam pasca onset 

dan laju mortalitas awal 30 hari setelah 

serangan adalah 30% (WHO, 2015). 

Penelitian yang dilakukan rumah sakit 

husada utama Surabaya selama tahun 

2014 ditemukan 91 kasus (63%) dari 

151 kasus sindrom koroner akut (SKA) 

adalah IMA dengan ST elevasi 

(STEMI) (Gayarti et al, 2016). Jumlah 

pasien tertinggi yang ada di Provensi 

Jawa Tengah berada di Kabupaten 

Semarang sebesar 4.784 kasus ( 

26,00%) kasus tertinggi kedua berada 

di kabupaten Banyuemas sebesar 2.004 

kasus (10,89%) dan tertinggi ketiga 

berada di Kabupaten Tegal yaitu 2 

kasus (0,001%) (Riskesdas, 2013). 

Pada pasien STEMI, masalah 

keperawatan yang akan muncul yaitu: 

penurunan curah jantung, ketidak 

efektifan pola nafas, intoleransi 

aktivitas dan salah satunya cemas pada 

pasien stemi diruang ICU. Perasaan 

cemas akan muncul ketika seseorang 

terlalu mengkhawatirkan kemungkinan 

peristiwa yang menakutkan yang tidak 

bisa dikendalikan, dan jika itu terjadi 

akan dinilai sebagai sesuatu yang 

mengerikan (Mutaqin, 2012). 

 Kecemasan pada pasien STEMI di 

ruang ICU  akan menimbulkan 

peningkatan tekanan darah yang 

meningkat, perubahan pernafasan, dan 

perubahan fisiologis lainnya. Sehingga 

apabila status tanda-tanda vital tidak 

stabil, kondisi pasien dapat memburuk. 

Hal tersebut diperlukan penanganan 

pada pasien yang cemas di ruang ICU 

dengan tindakan mandiri perawat atau 

non-farmakologi dalam menangani 

kecemasan, yaitu  dengan cara teknik 

guided imagery, teknik relaksasi otot 

progresif dan salah satunya teknik  pijat 

swedia (Da silva et al, 2017). 

Penulis tertarik untuk 

mengimplementasikan pijat swedia 

untuk menurunkan tingkat kecemasan 

dan kestabilan tanda – tanda vital pada 

pasien STEMI diruang ICU RSUD 

SALATIGA. 

METODE 

Metode yang digunakan pada karya 

tulis ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus yang 

menggambarkan kondisi satu pasien 

yang menderita STEMI dengan 

kecemasan. Alat yang digunakan untuk 

mengambil data adalah cheklist 

observasi kecemasan (S-TAI) dan hasil 

observasi tanda tanda vital pasien. 

Waktu implementasi dimulai pada 

tanggal 21 februari hingga 23 februari 

2020 yang bertempat di Ruang ICU 

Rumah Sakit SALATIGA. 

HASIL 

Pengkajian: pengkajian yang 

dilakukan terdapat masalah kecemasan 

pada asuhan keperawatan Tn. I dengan 

STEMI diruang ICU RSUD 

SALATIGA. Dari pasien mengatakan 

pasien khawatir dari akibat kondisinya 

yang sedang dirawat di ruang ICU, 



sedangkan data objektif yang terkaji 

pasien tampak tegang, pasien tampak 

gelisah, tekanan darah 130/70 mmHg, 

suhu 36,5ºc, nadi 113 x/menit, respirasi 

24 x/menit dan SpO2 96%. Hasil 

observasi setelah diberikan lembar 

kuisioner STAI pasien mendapat skor 

51 (tingkat kecemasan sedang). 

Kecemasan adalah suatu respon 

emosional dimana seseorang merasa 

takut pada sumber ancaman yang 

belum jelas dan tidak teridentifikasi, 

kecemasan merupakan kekhawatiran 

yang tidak dan menyebar yang 

berkaitan dengan perasaan yang tidak 

pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi 

ini tidak memiliki objek yang jelas, 

namun dapat diukur dari respon 

fisiologis terhadap kecemasan baik dari 

sistem kardiovaskuler, pernafasan, 

gastrointestinal, saluran perkemihan 

dan kulit (Solehati & Kokasih, 2015). 

Diagnosa keperawatan: Berdasarkan 

data pengkajian dan observasi diatas, 

penulis melakukan analisa data dan 

merumuskandiagnosa keperawatan. 

Dari data subjektif saat pengkajian 

pasien mengatakan pasien khawatir dari 

akibat kondisinya yang sedang dirawat 

di ruang ICU , sedangkan data objektif 

yang terkaji pasien tampak tegang, 

pasien tampak gelisah, tekanan darah 

130/70 mmHg, suhu 36,5ºc, nadi 113 

x/menit, respirasi 24 x/menit dan SpO2 

96%. Hasil observasi setelah diberikan 

lembar kuisioner STAI pasien 

mendapat skor 51 (tingkat kecemasan 

sedang).  

Hasil pengkajian pada Tn. I Setelah 

terdapat data subyektif dan obyektif 

maka diagnosa keperawatan yang 

pertama ansietas berhubungan dengan 

krisis situasional dibuktikan dengan 

khawatir dengan akibat dari kondisi 

yang dihadapi (D.0080). 

Tanda gejala mayor pada SDKI 

(2016) yaitu untuk diagnosa 

keperawatan terdapat data subjektif: 

merasa bingung, merasa khawatir 

dengan akibat dari kondisi yang 

dihadapi, sulit berkonsentrasi. Untuk 

data obyektif : tampak gelisah, tampak 

tegang, sulit tidur. Tanda gejala minor 

terdapat data subyektif: , mengeluh 

pusing, anoreksia, palpitasi, merasa 

tidak berdaya. Untuk data obyektif : 

frekuensi napas meningkat, tekanan 

darah meningkat, diaforesis, tremor, 

muka tampak pucat, suara begetar, 

kontak mata buruk, sering berkemih, 

dan berorientasi pada masa lalu (SDKI, 

2016). Studi kasus yang dilakukan 

penulis memfokuskan untuk mengatasi 

diagnosa keperawatan sesuai dengan  

berhubungan dengan krisis situsiona 

dibuktikan dengan data subyektif 

merasa khawatir dengan akibat dari 

kondisi yang dihadapi, dan data 

obyektif pasien tampak gelisah, pasien 

tampak tegang dengan tekanan darah 

130/70 mmHg, denyut jantung 113 

x/menit, danrespirasi 24 x/menit. 



Intervensi: Intervensi keperawatan 

merupakan rencana tindakan yang 

utama dalam keputusan awal yang akan 

dilakukan dan menyangkut tentang 

siapa, kapan, bagaimana melakukan 

tindakan keperawatan (Dermawan, 

2012) 

Tujuan dan kriteria hasil yaitu 

sesuai dengan SLKI (Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia): Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam diharapkan Ansietas 

dapat berkurang dengan kriteria hasil 

tingkat ansietas (L.09093): vebrilisasi 

kebingungan menurun, vebrilisasi 

khawatir terhadap kondisi yang 

dihadapi menurun, frrekuensi 

pernapasan menurun, frekuensi nadi 

menurun dan tekanan darah menurun. 

Intervensi yang dilakukan 

sesuai SIKI (Standar intervensi 

keperawatan indonesia) Terapi 

pemijatan (I.08251): Observasi: 

identifikasi kontraindikasi terapi 

pemijatan, identifikasi kesediaan dan 

penerimaan pemijatan, monitor respon 

terhadap pemijatan. Terapeutik: 

tetapkan jangka waktu untuk 

pemijatan( dengan durasi 30 menit), 

pilih area tubuh yang akan dipijat 

(bagian kaki, tangan dan otot 

trapezius), siapkan lingkungan yang 

nyaman, hangat dan privasi, buka area 

yang akan dipijat, tutup area yang tidak 

terpijat, gunakan baby oil untuk 

mengurangi gesekan, lakukan 

pemijatan secara perlahan, lakukan 

pemijatan dengan teknik pijat swedia. 

Edukasi: jelaskan prosedur dan tujuan 

terapi, anjurkan rileks selama 

pemijatan.  

Intervensi yang disusun telah 

disesuaikan dengan SIKI (Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia) 

dengan menggunakan metode OTEK 

(Observasi, Terapeutik, Edukasi, 

Kolaborasi) tujuan dan kriteria hasil ini 

disusun berdasarkan SLKI (Standar 

luaran keperawatan indonesia) dengan 

memenuhi kriteria SMART (Spesific, 

Measurable, Achievable, Reasonable, 

Time) (Hutahaean, 2010).  

Implementasi: setelah penulis 

menyusun intervensi keperawatan 

berdasarkan intervensi tersebut penulis 

melakukan semua intervensi yang ada. 

Tindakan keperawatan yang diberikan 

dengan diagnosa ansietas berhubungan 

dengan krisis situasional dibuktikan 

dengan merasa khawatir dengan akibat 

dari kondisi yang dihadapi di ruang 

ICU adalah terapi pijat swedia. 

Implementasi dilakuan selama 3 hari, 

satu kali perlakuan dalam satu sift/hari 

dengan durasi tindakan 30 menit. 

Implementasi hari pertama 

mengkaji skor kecemasan dengan hasil 

kuisoner STAI (State Anxiety 

Inventory) 51(tingkat kecemasan 

sedang) dan setelah diberikan terapi 

pijat swedia menjadi 49 (tingkat 

kecemasan sedang), hari kedua hasil 

kuisoner STAI (State Anxiety 



Inventory) 48 (tingkat kecemasan 

sedang) dan setelah diberikan terapi 

pijat swedia menjadi 41, dan hari ketiga 

hasil kuisoner STAI (State Anxiety 

Inventory) 35 dan setelah diberikan 

terapi pijat swedia menjadi 30. 

Pada jurnal penelitian dengan 

judul “Implementasi Terapi Pijat 

Swedia Untuk Menurunkan Tingkat 

Kecemasan dan Menstabilkan Tanda-

Tanda Vital pada Pasien di Ruang 

Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit 

Prof. Dr. Margono Soekarjo: Csae 

Study” penelitian melakukan intervensi 

terapi pijat swedia  selama 6 hari 

dengan perlakuan 1 kali /hari dengan 

durasi 30 menit menggunakan 6 

responden untuk melakuan 

penelitiannnya (Muslimah dkk, 2019). 

Pada studi kasus, penulis 

mengimplementasikan intervensi terepi 

Pijat Swedia selama 3 hari satu kali 

perlakuan dalam satu hari/sift dengan 

durasi waktu 30 menit, terjadi 

perbedaan antara teori dangan studi 

kasus yang dilakuan dalam teori 

intervensi dilakunan selama 6 hari. 

Alasan penulis melakukan intervensi 

hanya selama 3 hari karena Tn. I sudah 

di pindahkan ke ruangan Ruang Inap 

jadi penulis hanya bisa melakukan 

intervensi selama tiga hari. 

Evaluasi: Berdasarkan hasil 

evaluasi dari implementasi yang telah 

dilaksanakan oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari studi 

kasus tentang pemberian terapi pijat 

swedia pada Tn. I diruang ICU dalam 

menurunkan kecemasan menunjukkan 

hasil yang sesuai dengan hasil dari 

jurnal penelitian terapi pijat swedia 

dalam menurunkan kecemasan pasien 

di ruang ICU. Walaupun intervensi 

dilakukan hanya selama 3 hari akan 

tetapi hasil yang diperoleh dari 

penelitian studi kasus membuktikan 

tingkat kecemasan pada pasien dari 

sedang  (51) menjadi ringan (30) dan 

hemodinamika mengalami stabil dari 

tekanan darah 130/70mmHg menjadi 

106/80 mmHg, nadi dari 113x/menit 

menjadi 83x/menit, pernapasan dari 

24x/menit menjadi 20x/menit setelah di 

berikan intervensi pijat swedia. 

 

PEMBAHASAN 

Kecemasan adalah suatu respon 

emosional dimana seseorang merasa 

takut pada sumber ancaman yang 

belum jelas dan tidak teridentifikasi, 

kecemasan merupakan kekhawatiran 

yang tidak dan menyebar yang 

berkaitan dengan perasaan yang tidak 

pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi 

ini tidak memiliki objek yang jelas, 

namun dapat diukur dari respon 

fisiologis terhadap kecemasan baik dari 

sistem kardiovaskuler, pernafasan, 

gastrointestinal, saluran perkemihan 

dan kulit (Solehati & Kokasih, 2015). 

Menurut teori kebutuhan Maslow 

kecemasan masuk dalam tingkatan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman 



adalah kebutuhan untuk melindungi diri 

dari bahaya fisik. Menurut teori 

Rohmah (2016) Apabila kecemasan 

jangka panjang tidak dilakukan 

pengkajian akan berdampak pada 

sistem kardiovaskuler dan kesehatan 

jantung. Menurut Muslimah dkk (2019) 

kecemasan pada pasien menimbulkan 

status tanda-tanda vital tidak stabil, 

mengakibatkan kondisi pasien 

memburuk. 

Penulis menyimpulkan dari beberapa 

teori jika kecemasan tidak segara 

diatasi akan menimbulkan status tanda-

tanda vital tidak stabil yang berdampak 

pada sistem kardiovaskuler dan 

kesehatan jantung  memburuk pada 

pasien STEMI. Jika kecemasan teratasi 

maka kebutuhan rasa aman dan nyaman 

terpenuhi pasien mampu melindungi 

diri dari ancaman akan kekahwatiran 

akan kondisi yang dialami. 

Menurut jurnal penelitian Muslimah 

dkk (2019) terapi pijat swedia mampu 

menurunkan tingkat kecemasan dan 

menstabilkan hemodinamik pada 

pasien di ICU, dikarenakan pijat swedia 

ini merupakan refleksi pada tubuh 

untuk merangsang syaraf parasimpatis 

untuk mengeluarkan hormon 

endhorphin. Sehingga tubuh jauh lebih 

rileks dan tanda tanda vital pun akan 

ikut stabil saat dalam kondisi tersebut. 

Pijat swedia merupakan sarana 

untuk merelaksasikan otot, dan 

menurunkan dalam memproduksi 

hormon norepineprin. Selain itu, 

hormon endorphin akan muncul untuk 

memicu timbulnya nyaman dan rileks 

pada pasien (Hermawan, 2015). 

Pemeijatan swedia akan 

memunculkan rasa relaksasi. Relaksasi 

mempunyai efek sensasi menenangkan 

pada anggota tubuh, ringan dan merasa 

kehangatan yang menyeabar je seluruh 

tubuh. Perubahan – perubahan yang 

terjadi selama pemijatan maupun 

setelah relaksasai mempengaaruhi kerja 

saraf otonomi. Respon emosi dan efek 

menenangkan yang ditimbulkan oleh 

relaksasi ini mengubah fisiologi 

dominan simpatis menjadi dominan 

sistem parasimpatatis sukmawti, 

pebriani, & setiawan; 2018) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Pada karya ilmiah ini penulis akan 

menyimpukan proses keperawatan 

mulai dari pengkajian, penentuan 

diagnosa, intervensi, implementasi dan 

evaluasi tentang asuhan keperawatan 

pada Tn. I dengan penyakit St- Elevasi 

Miokard Infark dalam pemenuhan 

kebutuhuan aman nyaman kecemasan 

di Ruang ICU RSUD SALATIGA 

dengan mengaplikasikan hasil studi 

kasus pemberian relaksasi terapi Pijat 

Swedia pada pasien St-Elevasi Miokard 

Infark di Ruang ICU. 

SARAN  

Dapat melakukan teknik 

relaksasi terapi Pijat swedia sesuai 



dengan prosedur untuk menurunkan 

tingkat kecemasan karena telah 

dibuktikan dan diteliti hasilnya, 

perawat dan tim kesehatan lain mampu 

membantu dalam kesembuhan pasien 

serta memenuhi kebutuhan dasarnya 

diharapkan dapat ditingkatkan kembali. 
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