
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada perkembangan zaman yang semakin berkembang khususnya 

industri merupakan penyebab berubahnya pola perilaku kehidupan dalam 

masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia 

sedang berkembang menuju masyarakat industri. Perubahan kearah 

masyarakat industri memberi andil terhadap perubahan pola kehidupan yang  

pada gilirannya dapat memacu terjadinya perubahan pola penyakit. 

Perubahan pola penyakit tanpa disadari telah memberi pengaruh terhadap 

terjadinya transisi epidemologi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus 

penyakit tidak menular (Suyono, 2007). 

Penyakit darah tinggi yang lebih dikenal dengan sebagai Hipertensi 

merupakan penyakit yang mendapat perhatian dari semua kalangan 

masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan baik jangka pendek aupun 

jangka panjang sehingga membutuhkan penanggulangan yang menyeluruh 

dan terpadu. Penyakit Hipertensi menimbulkan angka morbilitas (kesakitan) 

dan mortalitas (kematian) yang tinggi khususnya pada di negara yang sedang 

berkembang. 

Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang umum 

terjadi di negara berkembang dan merupakan penyebab kematian tertinggi 
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kedua di Indonesia. Hipertensi juga merupakan faktor resiko penting penyakit 

jantung koroner. Pada beberapa penelitian di Indonesia, dilaporkan bahwa 

prevalensi hipertensi berkisar antara 10%. Peningkatan tekanan darah arteri 

dapat meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal, penyakit jantung, 

pengerasan dinding arteri yang biasa disebut arterosklerosis juga terjadinya 

stroke. Penderita Hipertensi sering tidak menampakan gejala. Institut 

Nasional Jantung, Paru, dan Darah memperkirakan separuh orang yang 

menderita Hipertensi tidak sadar akan kondisinya (Bare dan Smeltzer, 2002). 

Pasien baru akan menyadari kondisinya jika Hipertensi sudah menimbulkan 

komplikasi pada jantung, peyumbatan pembuluh darah, hingga pecahnya 

pembuluh darah diotak yang berakibat kematian. Hal ini lah yang membuat 

Hipertensi dikenal sebagai The Silent Killer atau The Silent Disease yang 

berdampak pada tingginya angka kematian akibat penyakit jantung dan 

pembuluh darah. 

Komplikasi ini sering berakhir menjadi kerusakan atau kematian. 

Oleh sebab itu diagnosis dari hipertensi harus dideteksi sedini mungkin untuk 

menghindari berbagai komplikasi tersebut. (Cunha, 2010). Hipertensi 

didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan darah sistolik 

140 mmHg atau lebih dan tekanan diastolic di atas 90 mmHg (Smeltzer, 

2002). Penyakit Hipetensi akan meningkat sejalan berambahnya usia, dari 5% 

pada usia 20 menjadi 45% pada usia 70 tahun. Diperkirakan 2/3 dari pasien 

Hipertensi yang berumur lebih dari 60 tahun akan mengaami payah jantung 

kongesif, infark miokard, stroke diseksi aorta dalam lima tahun bila 
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Hipertensi tidak diobati. Penyakit ini telah menjadi masalah utama dalam 

kesehatan mesyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara 

yang ada di dunia. Diperkirakan sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi 

terutama di negara berkembang tahun 2015 dari sejumlah 639 juta kasus di 

tahun 2000, di perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi 

ini didasarkan pada angka penderita hipertensi saat ini dan pertambahan 

penduduk saat ini (Armilawaty,2007). Seledri adalah sayuran daun dan 

tumbuhan obat yang biasa.digunakan sebagai bumbu masakan. Seledri sudah 

lama dikenal sebagai obat hipertensi, batang dan daun hijau ini memiliki efek 

penurunan tekanan darah (Setiawan , 2008). 

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 25% penderita 

Hipertensi yang diketahui mendapat pengobatan dan hanya 12,5% yang 

mendapat pengobatan dengan baik. Data Hypertansion League Brochure 

(2009) menyebutkan bahwa hipertensi diderita lebih dari 1,5 miliar jiwa 

diseluruh dunia dan garam yang berlebihan adalah faktor utama dalam 

meningkatkan tekanan darah. 

Menurut AHA ( American Heart Association) di Amerika, tekanan 

darah tinggi ditemukan satu dari setiap tiga orang atau 65 juta orang dan 28% 

atau 59 juta orang mengidap prehipertensi. Semua orang yang mengidap 

hipertensi hanya satu-pertiga mencapai target darah yang optimal/normal. 

Sebanyak satu milyar orang didunia atau satu dari empat orang dewasa 

menderita penyakit hipertensi, bahkan di perkirakan jumlah penderita 
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hipertensi akan meningkat menjadi 1,6 milyar menjelang tahun 2025 

(Wahdah, 2011). 

Berdasarkan penenelitian yang telah dilakukan ternyata prevalesi 

(angka kejadian) Hipertensi meningkat dengan bertambahnya usia. Dari 

berbagai pennelitian epidemiologi yang dilakukan di Indonesia menunjukan 

1,8 - 28,6% penduduk berusia diatas 20 tahun adalah penderita Hipertensi. Di 

Jawa Tengah didapat angka prevalensi 6,0% untuk pria dan 11,6% untuk 

wanita 

Menurut data kasus penyakit di Puskesmas dan Rumah Sakit dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2011 tercatat penderita 

Hipertensi essensial sebanyak 885.204 jiwa dan tecatat sebanyak 255.109 

jiwa menderita Hipertensi lain. Pada tahun 2012 tercatat penderita Hipertensi 

essensial sebanyak 698.618 jiwa, sedangkan sebanyak 18.772 jiwa menderita 

Hipetensi lain. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas 

menderita Hipertensi essensial  tercatat sebanyak 8.028 jiwa dan sebanyak 

2.695 jiwa menderita Hiertensi lain. Pada tahun 2014 t jumlah penduduk di 

Kabupaten Banyumas menderita Hipertensi essensial  tercatat sebanyak 8.090 

jiwa dan sebanyak 2.675 jiwa menderita Hiertensi lain 

Menurut data kasus penyakit tidak menular di Puskesmas Kalibagor 

tahun 2014 adalah tercatat  penderita Hipertensi sebanyak 1213 jiwa. 

Sebagian Hipertensi yang dialami masyarakat tidak diketahui 

penyebab medinya yang dikenal dengan Hipertensi primer (esensial). Kondisi 

ini terjadi 90% penderita Hipertensi, sedangkan 10% kasus Hipertensi dapat 
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dideteksi penyebab definitifnya, yang dekenal dengan Hipertensi sekunder. 

Hipertensi primer mempunyai kecenderungan genetik yang kuat dan didukug 

dengan faktor resiko sperti obesitas, konsumsi garam dan lemak jenuh 

berlebihan, dan kebiasaan merokok. 

Terdapat beberapa faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya 

Hipertensi. Faktor resiko ini diklasifikasikan menjadi faktor yang tidak dapat 

dimodifikasi adalah riwayat dengan Hipertensi, umur, jenis kelamin, etnis dan 

faktor yang dapat dimodifikasi adalah nutrisi, stres, obesitas, dan zat atau 

bahan berbahaya misalya asap rokok, konsumsi alkohol berlebihan, aktivitas 

fisik. Bila berlangsung lama akan terjadi gagal jantung yang disusul dengan 

sesak nafas.  

Salah satu faktor yang sering diabaikan penderita Hipertensi dan 

enggan untuk dilakukan adalah kurangnya aktifitas fisik. Kurangnya aktifitas 

fisik berdampak akibat lebih parah lagi adalah terjadinya stroke disebabkan 

karena aliran darah tidak lancar, maka suplai okigen yang dibawa oleh sel-sel 

darah merah menjadi terlambat, sehingga otak kekurangan oksigen dan 

mengakibatkan kelumpuhan pada bagian tubuh yang kerjanya dipengaruhi 

oleh bagian otak yang mengalami vasokontriksi. Apabila tidak segera 

ditangani dapat menimbulkan kematian. 

Berdasar fakta dan data diatas, dapat disimpulkan bahwa penderita 

hipertensi secara global maupun regional, mencapai angka yang cukup tinggi, 

sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu Asuhan Keperawatan 

Dengan Hipertensi. 
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B. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

Mampu menerapkan asuhan keperawatan Keluarga pada Ibu W secara 

komperhensif. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah untuk memaparkan : 

a. Mendapatkan data pengkajian asuhan keperawatan keluarga 

dengan masalah Hipertensi. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga dengan masalah 

Hipertensi. 

c. Menyusun rencana tindakan / intervensi keperawatan untuk 

mengatasi masalah hipertensi 

d. Melakukan implementasi yang sudah dilakukan kepada keluaraga. 

e. Melakukan evaluasi pada keluarga yang menderita Hipertensi. 

f. Mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. 

C. PENGUMPULAN DATA 

Dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan kasus ini (case 

report)  penulis mengunakan teknik pengumpulan data dengan : 

1. Observasi – partisipasi 

Dalam melakukan asuhan keperawatan penulis berinteraksi langsung 

dengan pasien sehingga akan terjalin komunikasi terapeutik dengan baik. 

Keluarga pasien mengatakan keluhan – keluhan yang terjadi pada pasien. 

Partisipasi keluarga sangat mendukung dalam proses keperawatan ini, 
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dengan pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi 

partisipatif. 

2. Wawancara 

Pengumpulan dilakukan dengan tanya jawab atau anamnesa kepada Ibu 

W, orang terdekat serta bidan dan kader – kader yang ada di desa. 

3. Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali sumber – sumber 

pengetahuan melalui buku (browsing/telusur dengan internet) yang 

berkaitan dengan asuhan keperawatan pada klien. 

4. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah catatan – catatan 

tentang kasus yang diderita klien yang terdapat pda format yang ada. 

5. Pemeriksaan fisik 

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik pasien 

dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi serta mengukur 

tekanan darah. 

D. TEMPAT DAN WAKTU 

Asuhan keperawatn yang diberikan kepada Ibu W di Desa Wlahar Wetan  RT 

05 RW 01 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Pada tanggal 15-16 

Juni 2015. 
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E. MANFAAT PENULISAN 

1. Praktek keperawatan 

Memberikan informasi bagi semua perawat agar dapat 

mengimplementasikan ilmu keperawatan dalam komunitas keluarga. 

2. Tenaga kesehatan. 

Memberikan informasi tentang penyakit Hipertensi sehingga tenaga 

kesehatan dapat melakukan tindakan yang dapat menekan angka kejadian 

Hipertensi  melalui program pencegahan Hipertensi. 

3. Keluarga 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kesehatan dalam keluarga. 

4. Mahasiswa  

Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh pada saat perkuliahan 

kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Untuk membina 

pengalaman belajar mengenai masalah kesehatan dan menentukan 

penyelesaiannya. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan sistematika 

penulisan dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN : Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, 

Manfaat Penulisan, Tempat dan Waktu serta Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA : Membahas masalah tentang pustaka – 

pustaka yang terkait dengan konsep keluarga, dan masalah 

kesehatan. 

BAB III : TINJAUAN KASUS : Membahas tentang tinjauan kasus. 

Pembahasan yang meliputi pengkajian keluarga, analisa data, 

diagnosa keperawatan, prioritas masalah, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. 

 BAB IV : PEMBAHASAN : Pembahasan meliputi Pengkajian, Diagnosa 

Keperawatan, Rencana Tindakan, Implementasi, Evaluasi. 

BAB V : PENUTUP : Berisi kesimpulan dan saran yang diberikan terkait 

dengan kasus. 
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