
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang 

Dalam  UU  No.36 Tahun 2009  tentang  kesehatan dijelaskan  dalam  pasal  3  

yaitu  pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  

dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  

masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai  inverstasi  bagi  pembangunan  sumber  

daya  manusia yang  peroduktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Penyakit  tidak   menular  

maupun  menular    masih menjadi  masalah  kesehatan  bagi  sosial  dan  ekonomis.  

Oleh karena  itu  pemerintah  melakukan  upaya  kesehatan  masyarakat  untuk 

memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah  dan  menanggulangi  

timbulnya  masalah  kesehatan  di  masyarakat.  Upaya kesehatan  masyarakat  

mencakup  upaya-upaya   promosi  kesehatan,  pencegahan  dan  pemberantasan  

penyakit  tidak  menular  dan  menular,  penyehatan  lingkungan,  perbaikan gizi  

masyarakat,  penyediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan,  pengamanan  penggunaan  zat  

adiktif  dalam  makanan  dan  minum,  pengamanan  penggunaan  narkotika,  

psikotropika,  serta  bahan  berbahaya,  serta  penanggulangan  bencana  dan  bantuan  

kemanusiaan. 



Salah  satunya  jenis  penyakitnya  yaitu  hipertensi,  menurut  Brunner  dan  

Sudarrth  (2009),  Hipertensi  adalah  suatu  keadaan  dimana  tekanan systoe dan 

diastole  mengalami  kenaikan  yang  mengalami  batas  normal  (tekanaan  systole  

diatas  140 mmHg,  di  atas  90  mmHg).  Definisi  yang  lain  menurut  Joesoef   

hipertensi  didefenisikan  sebagai  peningkatan  tekanan arterial  yang  berlangsung  

terus  menerus.  Tekanan  darah tinggi  pada  orang  dewasa  sebagai  berikut  menurut  

klasifikasi  JNC  (Joint  National  Committe  on  Detection,  Evaluation  and  Treatment  

of  High  Blood  Pressure)  sebagai  tekanan  yang  lebih  tinggi  dari 140/90 mmHg  

dan dideskripsikan  sesuai   keparahannya,  mempunyai  rentang  dari  tekanan  darah  

(TD)  normal  tinggi  sampai  hipertensi  maligna.  Keadaan  ini  dikategorikan  sebagai  

primer/esensial  (hampir  90%  dari semula)  atau  sekunder,  terjadi  sebagai  akibat  

dari  kondisi  patologi  yang  dapat  dikenal. 

Hipertensi  ini  sering  juga  ada  di  keluarga  maka  dari  itu  Keluarga  

mempunyai  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam upaya  peningkatan  

kesehatan dan  pengurangan  resiko  penyakit  dalam masyarakat  karena keluarga 

merupakan unit terkecil dalam masyarakat.  Bila terdapat  masalah  satu  anggota  

keluarga  akan  menjadi  satu  unit  keluarga.  Karena  ada  hubungan  yang  kuat  antara  

keluarga  dengan  status  anggota  keluarganya.  Peran  keluarga  sangat  penting  dalam  

setiap  aspek  keperawatan  kesehatan  anggota  keluarganya  untuk  keluargalah  yang  

berperan  dalam  menentukan  cara  asuhan  yang  diperlukan  oleh  keluarga.  Status  



sehat dan  sakit  para  anggota  keluarga  dan  keluarga  saling  mempengaruhi  

(Friedman,  2009). 

Menurut  Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  menyebutkan  jumlah  penderita  

hipertensi akan  terus  meningkat  seiring  dengan  jumlah  penduduk  yang  bertambah  

pada  2025  mendatang  diperkirakan  sekitar  29%  warga  dunia  terkena  hipertensi.  

WHO  menyebutkan  negara  ekonomi  berkembang  memiliki  penderita  hipertensi  

sebesar  40%  sedangkan  negara  maju  hanya  35%,  kawasan  Afrika  memegang  

posisi  puncak  penderita  hipertensi,  yaitu  sebesar  40%.  Kawasan  Amerika  sebesar  

35%  dan  Asia  Tenggara 36%.  Kawasan  Asia  penyakit  ini  telah  membunuh  1,5  

juta  orang  setiap tahunnya.  Hal  ini  menandakan  satu  dari  tiga  orang  menderita  

hipertensi.  Sedangkan  di  Indonesia  cukup  tinggi,  yakni  mencapai  32%  dari  total  

jumlah  penduduk  (Widiyani, 2013). 

Dua  pertiga  diantaranya  berada  dinegara  berkembang  yang  berpenghasilan  

rendah-sedang  salah  satunya  negara  Indonesia,  Kemenkes  (2013)  menyatakan  

bahwa  di  Indonesia  terjadi  peningkatan  prevalensi  hipertensi  dari  7,6%  tahun  

2007  menjadi  9,5%  pada  tahun  2013.  Di  Indonesia  penyakit  hipertensi  dan  

komplikasinya  merupakan  peringkat  kelima  dari  sepuluh  besar  penyebab  kematian  

tertinggi  terhitung  dari  41.590  kematian  dari  Januari  sampai  Desember  2014  

(Balitbangkes, 2014). 

Berdasarkan  data  dari  Riskesdas  (2013),  bahwa  Jawa  Barat  merupakan  

provinsi  dengan  prevalensi  hipertensi  paling  tinggi  di  Pulau  Jawa  (29,4%)  dengan  

proporsi  faktor  risiko  hipertensi  pada  masyarakat  Jawa  Barat  yang  menduduki  



peringkat  atas  dalam  beberapa  kategori.  Peluang  masyarakat  di  Jawa  Barat  cukup  

besar  untuk  menderita  hipertensi  bila  tidak  dilakukan  pencegahan  sejak dini.  

Prevalensi  hipertensi  berdasarkan  terdiagnosis  tenaga  kesehatan  dan  pengukuran  

terlihat  meningkat  dengan  tambahnya  umur.  Prevalensi  pada  perempuan  

cenderung  lebih  tinggi dari  pada  laki-laki,  juga  masyarakat  perkotaan  cenderung  

lebih  banyak  dari  pada  masyarakt  pedesaan. 

Tabel  1.1 

Distribusi Frekuensi 10 Penyakit Tertinggi Di Puskesmas Benteng 

Kota Sukabumi 2018 

No. Nama Penyakit Jumlah Persentase 

1. Hipertensi 10.960 23,9% 

2. ISPA 9.255 20,2% 

3. Diabetes Militus 6.865 15,0% 

4. Faringitis 4.909 10.7% 

5. Diare 3.423 7,4% 

6. Commond Cold 3.045 6,6% 

7. Gastritis 2.514 5,4% 

8. Dematitis 2.170 4,7% 

9. Conjungtivitis 1.794 3,9% 

10. 
Demam Tidak di 

Ketahui Sebabnya 
809 1.7% 

Sumber : laporan tahunan diwilayah kerja Puskesmas Benteng 



 

Berdasarkan  data  diatas  menunjukan  bahwa  hipertensi  merupakan  termasuk  

penyakit  ke tiga  tertinggi di sukabumi  yang  berarti  bahwa  penyakit  tidak  menular  

yang  satu  ini  perlu  menjadi  perhatian  lebih  dikota  sukabumi  karena  hipertensi  

sudah  menjadi  maslah  kesehatan  masyarakat  (public  hearth  problem)  dan  akan 

menjadi  masalah  yang lebih besar  jika  tidak  ditanggulangi  sejak  dini. 

Dari  data  yang  di  dapat  dari Dinas  Kesehatan  Kota  Sukabumi,  hipertensi  

menjadi  salah  satu  penyakit  tidak  menular  yang  masuk  ke  dalam  10  penyakit  

tertinggi.  Pada  tahun  2018,  adapun  salah  satu  puskesmas  dengan  angka  kasus  

hipertensi  yang  masih  tinggi  yaitu  di  Puskesmas  Benteng  yang  menempati  posisi  

ke-satu  sebagai  puskesmas  dengan  angka  kasus  hipertensi  paling  tertinggi  di  kota  

sukabumi  yaitu  10.960  kasus.  Maka  dari  itu  penulis  memutuskan  untuk  

mengambil  studi  kasus  dan  melakukan  asuhan  keperawatan  di Puskesmas Benteng. 

Perilaku  perawatan  pada  penderita  hipertensi  merupakan  salah  satu  cara  

penanganan  yang  harus  dilakukan.  Perawatan  Kesehatan  pada  penderita  hipertensi  

dibutuhkan  suatu  kerjasama  antara  keluarga  dan  tenaga  kesehatan  setempat.  

Kerjasama  ini  dapat  mendukung  status  kesehatan  yang  dimiliki  oleh  penderita  

hipertensi  (Depkes  RI, 2010). 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengambil  kasus  

karya  tulis  ilmiah  dengan  judul  “Asuhan  Keperawatan  Keluarga  dengan  

Hipertensi  di  Kelurahan  Benteng  Kota  Sukabumi 

B. Tujuan 



1.  Tujuan  umum  

Penulisan  memperoleh  pengalaman  secara  nyata  dalam memberikan 

asuhan  keperawatan  secara  langsung  pada  klien  dengan  hipertensi  pada  

keluarga  yang  komperehensif  yang  meliputi  aspek  bio-psiko-sosial  dan  

spiritual  dengan  pendekatan  proses  keperawatan. 

2.  Tujuan khusus 

a. Mampu  mendeskripsikan  hasil  dan  menganalisis  data  dari  hasil 

pengkajian  pada  klien  dengan  gangguan  sistem  kardiovaskuler  akibat  

hipertensi. 

b. Mampu  mendeskripsikan  diagnosa  keperawatan  pada klien  dengan  

gangguan  sistem  kardiovaskuler  akibat  hipertensi. 

c. Mampu  mendeskripsikan  rencana  asuhan  keperawatan  pada  klien  

dengan  gangguan  sistem  kardiovaskuler  akibat  hipertensi. 

d. Mampu  mendeskripsikan  tindakan  keperawatan  pada  klien  dengan  

gangguan  sistem  kardiovaskuler  akibat  hipertensi. 

e. Mampu  mendeskripsikan  evaluasi  pada  klien  dengan  gangguan  sistem  

kardiovaskuler  akibat  hipertensi. 

f. Mampu  membandingkan  antar  konsep  dengan  kenyataan  di  lapangan. 

C. Metode  Telahan 

1. Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  menyusun  karya  tulis  ilmiah ini 

yaitu  metode  studi perpustakaan melalui  studi  kasus  berdasaarkan  



pendekatan  proses  keperawatan  yaitu  pengkajian,  diagnosa  keperawatan,  

perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi. 

2. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunaka  dalam  menyusun  karya  

tulis  ilmiah  adalah  : 

a. Wawancara  yaitu  dengan  mengadakan  tanya  jawab  langsung  dengan    

klien  dan  keluarga  klien  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat. 

b. Observasi  yaitu  dengan  mengamati  keadaan  klien  secara  langsung 

meliputi  bio-psiko-sosial  dan  spiritual  dengan  pendekatan  pendekatan  

proses  keperawatan. 

c. Pemeriksaan  fisik  yaitu  pengumpulan  data dengan  melakukan  

pemeriksaan  fisik  pada  klien  dengan  cara  inspeksi,  palpasi,  perkusi,  

auskultasi. 

d. Studi  dokumentasi  yaitu  dengan  melakukan  pengumpulan  data  atau  

informasi  melalui  catatan atau arsip  dari  medical  record  yang  

berhubungan  dengan  perkembangan. 

3. Sumber  dan  Jenis  data  : 

a. Sumber  data 

 Sumber  data  primer  berasal  dari  klien.  Sumber  data  sekunder  berasal  

dari  keluarga  serta  catatan  kesehatan  di  puskesmas. 

b. Jenis  data 

 Jenis  data  objektif  berasal  dari  hasil  observasi  dan  jenis  subjektif 

berasal  dari  apa  yang  dirasakan  klien. 



D. Sistematika  Penulis 

 Karya  tulis  ini  disusun  secara  sistematis  yang  dijabarkan  dalam  4 BAB  yaitu  

sebagai  berikut : 

 BAB  I  Pendahuluan  yang  berisi  pendahuluan,  tujuan,  metode  telahan,  dan  

sistematika  penulisan. 

BAB  II  Kosep  dasar  yang  menjelaskan  tentang  perngertian, penyebab, tanda 

terjadinya hipertensi,  pengkajian  fokus,  diagnosa  keperawatan,  fokus  

intervensi,  implementasi,  dan  evaluasi. 

BAB  III  Tinjauan  kasus  yang  membahas  tentang  kasusu  yang  dikelola  di  

Puskesmas  Benteng  mulai  dari  pengkajian,  analisa  data,  diagnosa  

keperawatan,  intervens  keperawatan,  tindakan  keperawatan  samapai  dengan 

evaluasi.  Pada  bab  ini  juga  terdapat  pembahasan  yang  menjelaskan  tentang  

kesenjangan  antara  tinjauan  teoritis  dengan  tinjauan  kasus. 

BAB  IV  Penutupan  berisi  tentang  kesimpulan  dan  rekomendasi 

 


