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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hipertensi emergency dapat didefinisikan sebagai peningkatan berat 

pada tekanan darah (> 180/120 mmHg). Yang terkait dengan bukti kerusakan 

organ target yang baru atau semakin memburuk (Whelton et., 2017). Adapun 

menurut Turanaed Al., 2017 hipertensi emergency adalah kenaikan tekanan 

darah secara mendadak kemudian disertai dengan kerusakan organ target akut 

yang progresif. Pada keadaan itu diperlukan penurunan tekanan darah yang 

segera dalam kurun waktu menit-jam. 

Jadi dapat disimpulkan dari dua pengertian diatas hipertensi emergency 

ialah salah satu penyakit yang ditandai dengan peningkatan asistol yang 

mencapai lebih dari 180 dan diasistol mencapai 120 mmHg. Biasanya kejadian 

ini terjadi secara tiba-tiba juga dapat mengakibatkan kerusakan pada organ 

target. Atau dapat membuat keadaan semakin memburuk dan dibutuhkan 

penangan sesegera mungkin untuk menurunkan tekanan darahnya. 

Hipertensi emergency  biasanya ditandai dengan adanya kenaikan darah 

yang secara tiba-tiba diatas 180/120 mmHg. dapat menyebabkan kerusakan 

organ akut. Kemudian dalam penanganannya diharuskan sesegera mungkin 

dalam hitungan menit/jam. 
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Dari data yang didapatkan pada tahun 2011 ada sekitar satu milyar 

orang didunia yang mengidap hipertensi ada sekitar dua pertiga orang tersebut 

berada dinegara berkembang dengan penghasilan dalam tahap rendah sedang. 

Diperkirakan pada tahun 2025 prevalensi hipertensi akan semakin meningkat 

diperkirakan akan ada (29%) orang dibelahan dunia mengalami penyakit yang 

sama. Ada 8 milyar orang setiap tahunnya meninggal dunia dan 1,5 juta 

kematian terjadi di Asia Tenggara, dimana sepertiga populasinya menderita 

hipertensi (WHO, 2015). 

Dari hipertensi kronik kemungkinan ada sekitar 1-2% akan mengalami 

hipertensi emergency dalam hidupnya , kasus hipertensi emergency itu sendiri 

diperkirakan ada sekitar (25%). Untuk kasus hipertensi emergency diperkirakan 

bisa terjadi 1-2 kasus per 100.000 pasien. Biasa pasien yang mengalami hal ini 

dikarenakan mereka tidak patuh pengobatan, dalam pertahunnya angka 

kematian akibat hipertensi emergency mencapai lebih dari (79%) (Saguner AM, 

2010). 

Table 1.1 

Hasil data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018  penyebab kematian 

oleh penyakit tidak menular 

Penyebab Presentase (%) 

HT emergency 27,3% 

Hiperglikemia  18,4% 

Merokok  12,7% 

Obesitas  7,7% 
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Jadi dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka kematian akibat 

penyakit tidak menular di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Juga dari data 

yang didapat pada tabel tersebut menyatakan bahwa angka kematian akibat 

hipertensi emergency mencapai (27,3%). Kemudian ada akibat hiperglikemia 

(18,4%), merokok (12,7%) terakhir disebabkan oleh obesitas (7,7%). 

Tabel 1.2 

Prevalensi HT emergency dilihat dari provinsi  

No Provinsi Presentase(%) 

1. Kalimantan Selatan  44,1% 

2. Jawa Barat 40,5% 

3. Papua  22,2% 
Sumber data:(RISKESDAS) Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 

Dilihat dari tabel diatas provinsi dengan angka tertinggi akibat hipertensi 

emergenci berada di Kalimantan Selatan (44,1%). Sementara itu Jawa Barat 

(40,5%), terakhir ada Papua (22,2%). 

 

Tabel 1.3 

Prevalensi HT emergency berdasarkan umur 

No Umur Presentase(%) 

1. 18-25 13,2% 

2. 25-34 20,1% 

3. 35-44 31,6% 

4. 45-54 45,3% 

5. 55-64 55,2% 

6. 65-74 63,2% 

7. >75 69,5% 
Sumber: Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 
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Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa kasus hipertensi pada usia yang 

lebih dari 75 tahun terdapat  (69,5%). Ada pula usia 18-25 (13,2%), 25-34 

(20,1%), 35-44 (31,6%), 45-54 (45,3%), 55-64 (55,2%), 65-74 (63,2%) dan 

terakhir ada usia 65-74 ada sekitar (69,5%). 

Tabel 1.4 

Prevalensi pada jenis kelamin  berdasarkan rentan usia dewasa 

No Jenis kelamin Prsentase(%) 

1. Perempuan 55% 

2. Laki-laki 45% 

Menurut: Riset Kesehatan Dasar (RiSKESDAS) tahun 2018 

Jika dilihat dari tabel diatas angka dengan hipertensi pada perempuan ada 

sebesar (55%). Sedangkan pada laki-laki ada sekitar (45%). 

Tabel 1.5 

Prevalensi berdasarkan tempat tinggal pada penduduk berusia lebih dari 

18 tahun keatas pada tahun 2018 

No Tempat tinggal Presentase(%) 

1. Perkotaan 34,4% 

2. Pedesaan 33,7% 
Sumber: (RISKESDAS) Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 

Kemudian dari tabel diatas ada jika dilihat dari tempat tinggalnya derah 

perkotaan ada sekitar (34,4%), kemudian ada pedesaan (33,7%). Dan data yang 

ada pada tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.5 semua berdasarkan pada Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018.   

Pada tahun 2018 dinas kesehatan Kota Sukabumi menyatakan kasus 

hipertensi emergency menjadi salah satu hal yang terus dilihat angka 

perkembangannya. Karena dari data yang didapatkan angka kenaikan kasus ini 

sangat tinggi dari jumlah total 12.891 jiwa yang menderita hipertensi emergency. 
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Kota Sukabumi termasuk wilayah terbanyak yang menderita kasus tersebut yaitu 

mencapai 1.529  jiwa (13%) dari penduduk lansia nya menderita kasus 

hipertensi. Jika dilihat dari rentang usia 75 tahun keatas jumlah penderita di 

Sukabumi tercatat ada sekitar 37,5% dari jumlah total 42,5% , (Dinas Kesehatan 

Kota Sukabumi, 2018). 

Angka kenaikan HT emergency akan terus mengalami kenaikan jika 

tidak ditangi dengan tepat dan jika keadaan ini dibiarkan maka akan 

menimbulkan komplikasi. Dalam kasus ini angka lonjakan pada tekanan darah  

yang sangat tinggi selalu diikuti dengan adanya kerusakan organ berat pada 

organ target atau semakin memburuknya keadaan klien. Angka kematiannyapun 

akan terus bertambah jika tidak ada kesadaran dari penderitanya. Dalam 

menanggulangi hal ini dapat dilakukan dengan mematuhi pengobatan dan tidak 

dianjurkan untuk mengkonsumsi obat bebas. Menurut  Whelton et al (2017) 

komplikasi di timbulkan akibat dari kerusakan organ target seperti: ginjal (gagal 

ginjal akut), plasenta (eklamsia).  

Dalam penanganan dan untuk pencegahan komplikasi hipertensi 

emergency tidak dapat dipungkiri bahwa  tugas  juga   tanggung  jawab perawat  

sangat dibutuhkan   untuk melakukan asuhan keperawatan . Dalam pelayanannya 

perawat memberikan apa yang dibutuhkan klien selama dalam penangan, juga 

memantau perkembangan klien dengan memperhatikan  status kesehatan pada  

klien seperti  memantau tekanan darah pada klien,  memberikan pendampingan 

dalam mencapai kesehatan yang optimal. Dengan memberikan masukan yang 

positif  juga pendampingan secara spiritual,  memberikan masukan  klien atau 
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keluarga dalam pengambilan keputusan atas apa tindakan yang akan diberikan 

kepadanya. Oleh karenanya sangat penting  adanya perawat untuk menjalankan 

asuhan keperawatan (Hidayat,  2012).  

 Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka penulis tertarik untuk 

melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan hipertensi emergency. dalam 

Karya Tulis  Ilmiah dengan judul “Asuhan  Keperawatan  Tn.D  Dengan  

Hipertensi  Emergency di Ruang Famili Jantung  RSUD R. Syamsudin, SH 

Kota Sukabumi” 

B. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan Umum  

Agar memperoleh pengetahuan sejelas mungkin. Ketika dalam pemberian 

pelayanan terhadap klien  dengan hipertensi emergency secara langsung di 

ruang Famili Jantung RSUD R. Syamsudin, SH. Secara menyeluruh 

mencakup dari segi  biologis, psikologis, sosial dan spiritual 

2. Tujuan Khusus  

a) Dapat menggambarkan  hasil pengkajian Hipertensi Emergency  

b) Dapat menggambarkan  diagnosa keperawatan Hipertensi Emergency  

c) Dapat menggambarkan  rencana asuhan keperawatan Hipertensi 

Emergency  

d) Dapat menggambarkan  tindakan keperawtan Hipertensi Emergency  

e) Dapat menguraikan  evaluasi pada Hipertensi Emergency 

f) Dapat membandingkan antara konsep dengan kenyataan Hipertensi 

Emergency  
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C. Metode Telaah  

1. Metode deskriptif  

Penyusunan  menggunakan pola  diskriptif. Seraya memberikan gambaran 

aktualisasi selama pengkajian dilakukan kepada salah satu pasien yang ada 

di ruang Famili Jantung dengan kasus Hipertensi Emergency. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Salah  satu  cara  untuk  melakukan  tanya  jawab  pada  klien. Dalam hal 

pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan  keluhan  yang  dirasakan  

ialah dengan wawancara (Deden Dermawan, 2012). 

b. Observasi  

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah kesehatan 

klien. Maka dapat dilakukan dengan cara memantau langsung  keadaan 

klien (Dermawan, 2012). 

c. Studi Dokumentasi  

Dalam tahapan ini bertujuan untuk menyamakan data yang sudah 

didapatkan. Dan membandingkan dengan melihat status pasien. 

d. Pemriksaan Fisik 

Menurut Deden Dermawan (2012) guna  mendapatkan  data perihal  

status kesehatan klien. Penulis  dapat melakukan  pemeriksaan fisik 

dengan secara menyeluruh terhadap klien. Dengan cara dilihat, diraba, 

diketuk, dan didengarkan. 
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e. Studi Kepustakaan 

Menggali berbagai informasi. Dan data sumber bacaan yang berkaitan 

dengan HT emergency. 

3. Sumber dan Jenis Data  

a. Sumber Data  

1) Data Primer  

Seseorang yang mengalami masalah kesehatan merupakan salah satu 

bagian penting. Yang bisa memberikan informasi mengenai apa yang 

ia rasakan (Uma Seralan, 2011).  

2) Data Sekunder  

Informasi bisa  didapatkan dengan bertanya kepada  keluarga. Atau 

melihat pada rekamedis klien merupakan salah satu contoh sumber 

data sekunder  (Uma Serakan, 2011). 

b. Jenis Data  

1) Objektif  

Ialah  salah  satu  hasil yang mampu  dilihat juga diobservasi. Dan  

didapatkan  dengan  penglihatan ketika pengkajian (Dermawan, 

2012). 

2) Subjektif  

Adalah hasil yang didapatkan dari apa yang diketahui oleh klien. 

Mengenai problem pada kesehatan tubuhnya (Dermawan, 2012). 
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D. Sistematika Penulisan  

Terdapat beberapa pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab. 

Dengan menggunakan penyusunan dimulai dari bagian pembuka, pembahasan, 

metodologi penelitian juga hasil penelitian. Dengan sedikit gamabaran secara 

menyeluruh mengenai perbabnya. 

BAB  I : Pendahuluan  

Dalam bab ini  berisi mengenai hal-hal yang menyebabkan  serta  menggerakan  

penulis untuk  memutuskan sebuah kasus yang akan di ambil. Target pencapaian  

penulis, trik  yang  digunakan dalam  penulisan juga  teknik dalam pencarian 

informasi. Penataan berdasarkan kebutuhan penulisan.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Didalamnya penulis  mencoba menyajikan pemaparan pembahasan lebih 

merinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hipertensi Emergency. Juga 

mengenai peraturan  dalam pelaksanaan selama menjalankan asuhannya. 

BAB III : Tinjauan Kasus dan Pembahasan 

Bagian yang berisikan sedikit pe`maparan mengenai apa yang ada di lahan 

peraktek. Mengenai pelaksanaan penanganan terhadap klien Hipertensi 

Emergency yang mencakup mengenai hal-hal yang dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. Dan ada pula pemaparan mencakup pembahasan masalah secara 

teoritis. 
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BAB IV : Kesimpulan dan Rekomendas 

Melalui karya tulis ilmiah ini memberikan sedikit rekomendasi kepada pihak-

pihak yang terkait. Dengan harapan dapat meningkatkan proses asuhan 

keperawatan. Dalam bab ini pula terdapat mengenai kesimpulan dari apa yang 

telah penulis tulis.  

 


