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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hipertensi adalah kondisi dimana pembuluh darah terus menerus 

meningkatkan tekanan. Aliran darah diciptakan dari jantung yang 

memompa darah sehingga darah mendorong arteri. Tekanan darah yang 

tinggi menyebabkan jantung sulit untuk memompa. Tekanan darah 

dikategorikan hipertensi jika tekanan sistolik 140 mmHg atau lebih tinggi 

dan/atau tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih tinggi pada dua hari 

berturut-turut (World Health Organization, 2019). Definisi lain hipertensi, 

Sylvia A. Price (dalam NANDA, 2015) menjelaskan hipertensi adalah 

keadaan naiknya tekanan sistolik paling tidak 140 mmHg atau tekanan 

diastolik paling tidak 90 mmHg. 

Hipertensi merupakan kondisi kesehatan fatal yang dapat 

menambah risiko serangan jantung, stroke, bahkan kematian.  Hipertensi 

merupakan pemicu utama kematian dini di seluruh dunia (WHO, 2019).
    

 

Badan Metrik dan Evaluasi Kesehatan (IMHE) (2018) menjelaskan 

pada tahun 2016, tingkat persentase kematian yang diakibatkan oleh 
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hipertensi mencapai 893.195 dengan persentase kematian mencapai total 

8.5% dari seluruh masyarakat dunia.   

Hipertensi merupakan penyakit yang umum diderita masyarakat. 

WHO memperkirakan bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk, 

orang yang menderita hipertensi  pun akan terus meningkat. Diperkirakan 

29% populasi dunia menderita hipertensi di tahun 2025 nanti. Negara 

berkembang menempati peringkat paling atas dalam prevalensi pengidap 

hipertensi. Laporan dari WHO tentang status global penyakit tidak 

menular menyebutkan bahwa negara dengan tingkat ekonomi berkembang 

memiliki persentase pengidap hipertensi sejumlah 40%, sedangkan negara 

dengan tingkat ekonomi maju sejumlah 35%. Pengidap hipertensi negara 

ekonomi berkembang terbanyak terdapat di Afrika yakni sebanyak 46%, 

dan di negara ekonomi  maju seperti Amerika sebanyak 35%. Sedangkan 

di Asia Tenggara sendiri sebesar 36% (Widiyani, 2013). 

Di Indonesia, kelaziman penderita hipertensi dilansir dari hasil 

pengukuran Riskesdas (2018) terhadap masyarakat berumur ≥18 tahun 

mencapai 34.1%, dengan persentase paling tinggi yaitu 44.1 % ada di 

provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan paling rendah ada di Papua 

(22.2%). Sedangkan Jawa Barat sendiri menempati persentase hipertensi 

tertinggi di pulau Jawa (>34.1%).   
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Tabel 1.1 Data jumlah penderita hipertensi usia 15-59 tahun menurut jenis 

kelamin, kecamatan, dan puskesmas Kota Sukabumi tahun 2019 

No Kecamatan Puskesmas 

Jumlah Penderita Hipertensi 

L P L+P 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1. Baros Baros 316 2.6 1.094 9.1 1.410 17.1 

2. Lembursitu Lembursitu 253 4.4 414 7.0 667 16.9 

  Cikundul 51 0.7 240 3.3 291 5.9 

3. Cibeureum Cibeureum Hilir 117 1.5 342 4.6 459 9.0 

  Limusnunggal 35 0.6 129 2.1 164 3.9 

4. Citamiang Tipar 151 2.5 266 4.4 417 10.2 

  Gedong Panjang 77 1.3 321 5.4 398 9.9 

  Nanggeleng 66 1.2 205 3.9 271 7.4 

5. Warudoyong Benteng 142 1.5 579 6.4 721 11.5 

  Pabuaran 95 2.2 172 3.9 267 8.9 

  Sukakarya 34 0.7 114 2.3 148 4.3 

6. Gunungpuyuh Cipelang 47 0.8 144 2.3 191 4.5 

  Karang Tengah 62 0.6 203 2.2 265 4.1 

7. Cikole Selabatu 136 2.2 260 4.1 396 9.3 
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  Sukabumi 267 1.9 909 6.5 1.176 12.3 

Total   1.849 1.7 5.392 4.9 7.241 9.6 

Sumber: Laporan Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 2019 

Dari data jumlah penderita hipertensi usia 15-59 tahun menurut 

jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas Kota Sukabumi tahun 2019 

diatas dapat disebutkan bahwa pengidap hipertensi di Kota Sukabumi 

mencapai 7.241 orang dengan persentase 9.6%. Jenis kelamin perempuan 

mendominasi hipertensi di Kota Sukabumi dengan jumlah 5.392 orang 

dengan persentase 4.9%. Sedangkan pengidap hipertensi di Kota 

Sukabumi yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.849 orang dengan 

persentase 1.7%.  

Pengidap hipertensi paling tinggi dari 7 kecamatan dan 15 

puskesmas ada di kecamatan Baros di Puskesmas Baros yaitu 1.410 orang 

dengan persentase 17.1 % dan didominasi oleh jenis kelamin perempuan 

sebanyak 1.094 orang dengan persentase 9.1% sedangkan jenis kelamin 

laki-laki yang mengidap hipertensi sebanyak 316 orang dengan persentase 

2.6%. 

Kecamatan Cibeureum di Puskesmas Limusnunggal adalah 

kecamatan dengan persentase pengidap hipertensi paling kecil dari semua 

puskesmas yang ada di Kota Sukabumi. Terdapat 164 orang yang 



5 
 

mengidap hipertensi dengan persentase 3.9%, perempuan mendominasi 

dengan jumlah 129 orang dengan persentase 2.1% sedangkan laki-laki 

berjumlah 35 orang dengan persentase 0.6%. Walaupun Limusnunggal 

menempati persentase paling rendah hipertensi di Kota Sukabumi, masih 

ada kurangnya kesadaran pada sedikit keluarga yang menderita hipertensi 

untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.  

Berdasarkan latar belakang diatas lah penulis tertarik dan 

berkeinginan untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Ny. P Dengan Hipertensi Pada Keluarga Tn. K di Kelurahan 

Limusnunggal Wilayah Kerja Puskesmas Limusnunggal Kota Sukabumi”. 

 

B. Tujuan 

1. Umum 

Memperoleh pengalaman nyata dalam pemberian asuhan 

keperawatan keluarga secara langsung pada klien dengan hipertensi 

melingkupi aspek biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual 

melalui pendekatan proses keperawatan. 

2. Khusus   

a. Dapat menerapkan proses keperawatan yang terdiri dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan 



6 
 

evaluasi pada kasus hipertensi dalam keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Limusnunggal. 

b. Dapat menjelaskan asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi 

kepada keluarga dengan anggota keluarga hipertensi. 

c. Dapat menjelaskan implementasi yang akan dilakukan kepada 

dengan anggota keluarga hipertensi. 

 

C. Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1. Metode Deskriptif 

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini, yaitu dengan cara menggambarkan pelaksanaan 

asuhan keperawatan yang dilaksanakan terhadap salah satu keluarga 

dengan klien hipertensi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Penulis melakukan interview kepada klien serta keluarga,  dan 

tenaga kesehatan puskesmas guna  memperoleh kelengkapan dan 

keakuratan data. 

b. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan kepada klien dan lingkungan 

keluarga klien guna memperoleh data yang lengkap dan akurat. 
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c. Studi Dokumentasi 

Penulis mendapatkan dan meneliti riwayat rekam medik  klien 

dari Puskesmas guna memperoleh data yang lengkap dan akurat. 

d. Pemeriksaan Fisik 

Penulis memeriksa langsung fisik klien meliputi inspeksi, palpasi, 

perkusi, dan auskultasi guna memperoleh data yang lengkap dan 

akurat. 

 

D.  Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun Karya Tulis Ilmiah ini dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN:  

Menjelaskan mengenai hal yang melatarbelakangi Karya Tulis Ilmiah ini, 

beserta tujuan, metode penelaahan, dan sistematika penulisan yang 

digunakan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA: 

Menjelaskan tentang konsep teoritis masalah meliputi definisi, etiologi,  

asuhan keperawatan, intervensi serta implementasi, dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN: 

Menyampaikan laporan serta pembahasan terhadap asuhan keperawatan 

dimulai dari pengkajian, diagnosa masalah, perencanaan asuhan 

keperawatan, pelaksanaan dan evaluasi  pada keluarga dengan klien 

hipertensi. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI:  

Membahas mengenai kesimpulan asuhan keperawatan dari karya tulis 

ilmiah ini serta saran untuk pihak terlibat guna meningkatkan kualitas dan 

mutu asuhan keperawatan. 

 

 

 

 

 


