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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Adanya transisi pada peningkatan penelitian populasi penduduk di 

negara-negara maju yang menimbulkan penyakit tidak menular atau PTM 

yang di sebabkan oleh gaya hidup. terjadi suatu perubahan ekonomi social, 

lingkungan, rubahnya sebuah struktur tempat tinggal masyarakat, yang 

dimana menjadi awal transisi. salah satu tercetusnya faktor PTM dikala 

beberapa masyarakat telah mengangkat gaya pola hidup jauh dari kata  

sehat, seperti candu terhadap rokok, kurangnya berolahraga, memakan 

makan lemak dan berkalori tinggi, serta mengkomsumsi alcohol adalah 

salah satu faktor resiko PTM.  salah satu insiden paling utama di masa 

generasi yang datang  terjadi tingkatan insiden dan kebiasaan PTM yang 

begitu  cepat.  

Menurut World Health Organization (WHO) diperkirakan seluruh 

kematian dan kesakitan  di dunia yang di sebabkan oleh PTM diantaranya 

73% orang mengalami kematian dan 60% mengalami kesakitan. Salah satu 

dari faktor PTM masalah penyakit the silent killer atau yang lebih di kenal 

hipertensi ini seringkali terdapat di Indonesia maupun negara-negara 

berkembang telah menjdi ancaman serius. Hipertensi merupakan suatu 

keadaan dimana meningkatnya  tekanan darah sistolik lebih dari sama 
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dengan 140 mmhg  dan diastolic lebih dari sama dengan 90 mmHg 

(muwarni 2011). Namun seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit 

endokrin serta gangguan pada anak ginjal dapat menyebabkan datang nya 

hipertensi seperti hipertensi primer ataupun esensial. 

Hipertensi seringkali tidak tampak menimbulkan gejala, sementara 

pada tekanan darah yang terus-menerus makin tinggi dalam kuurun waktu 

lama dapat terjadinya. 

 Komplikasi. Komplikasi. Hipertensi belum diketahui faktor 

penyebab nya, namun ditemukanya beberapa faktor genetika serta faktor 

meliputi konsumsi garam berlebih, perokok aktif serta menkonsumsi 

alkohol dan beberapa yang dapat menyebabkan hipertensi, terdiri dari 

hipertensi tidak terdiri dari sendiri tetapi saat bersamaan. Sesuai dengan  

dengan teori pada mozaik pada hipetensi esensial ini terjadi di sebabkan 

oleh adanya beberapa faktor yang saling mempengaruhi, adanya juga factor 

genetic dan yang paling sedikit adalah adanya faktor. Teoeri tersebut telah 

menjelaskan bahwa adanya hipertensi disebabkan beberapa faktor genetik 

kebisaan lingkungan seperti garam, adanya stres dan obesitas. 

Menurut data World Health Organization (WHO)  pengidap 

hipertensi di Indonesia maupun negaara-negara berkembang lainya sekitar 

972 juta orang dan 333 juta berada di negara berkembang namun 

kumungkinan besar angka pengidap hipertensi akan meningkat sekitar 

29,2% pada tahun periode berikutnya. 



3 

 

 

Berdasarkan data Kemenkes RI pada usia 18 tahun keatas popoulasi 

hipertensi di Indonesia telah mencapai 31,7%, penderita hipertensi yang 

dapat berujung pada penyakit strokee sekitar 60%. Beberapa sisanya akan 

mengakibatkan penyakit jantung, mengalami kebutaan serta gagal ginjal. 

Pada penentuan diagnosis hipertensi.  

Salah satu factor penentuan dasar tatalaksana hipertensi di sebabkan 

adanya derajat keparahan hipertensi berpedoman baik  dari dalam dan luar 

negri yang mengatakan terjangkit nya seseorang oleh hipertensi yang 

dimana memiliki tekanan darah sistolik legih dari 140 mmHg dan diastolik 

nya lebihdari 90 mmHg yang dapat dilihat dari pemeriksaan tekanan darah 

berulang ulang. Hipertensi memiliki tingkatan kematian yang sangat tinggi 

pada fase tingkat mobilitasi  dan mordibilitas .  

Salah satu di mana terjadiny tekanan darah menigkat lebih dari batas 

normal. Menurut Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) peningkatan hipertensi 

di tahun 2007  meningkat sekitar 5,7%  dan di tahun 2013 adanya 

peningkatan 6,9% orang atau sekitar 91 jiwa. Dengan angka yang masih 

terbilang maka daripada itu pemerintah membuat program pencegahan dan 

pengendalian hipertensi dimana salah satu bentuk pelaksanaan program nya 

ialah deteksi dini dengan sasaran penduduk berusia 15 tahun keatas baik 

yang sehat maupun penyandang penyakit tidak menular atau yang seringkali 

di sebut PTM. 

Pelayanan khusus bagi penyakit hipertensi  keluarga akan di berikan 

asuhan keperawat guna adanya penkajian, perumusan  diagnosa, 
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perencanaan, pelaksanaan serta evalusai. Maka dari itu akan di terapakan 

oleh semua tatanan kesehatan guna memberikan pelayanan keshatan yang 

sangat efektif dan koferatif (koes Irianto 2014). Berdasarkan catatatn Sistim 

Informasi kesehatan Puskesmas sukabumi jumlah keseluruhan masyarakat 

yang terjangkit hipertensi berjumlah 7,241 orang  pada tahun 2019.   

  Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi 20 Penyakit Tertinggi di Kota Sukabumi 

NO NAMA PENYAKIT 

TOTAL 

KASUS 

JML % 

1 ISPA’akut’tidak’spesifik 73,445 17% 

2 Nasofaringitis akut (common cold) 42,133 10% 

3 Hipertensi’primer’ (esensial) 41,197 10% 

4 Diare dan Gastroenteritis 29,689 7% 

5 Myalgia 28,597 7% 

6 Demam’yang’tidak’diketahui sebabnya 23,643 5% 

7 Tukak’lambung * 23,234 5% 

8 Faringitis’akut 19,892 4% 

9 Diabetes’Melitus’tidak’spesifik 17,348 4% 

10 Skabies 16,975 4% 

11 Dermatitis’lain, ’tidak ’spesifik (eksema) 15,689 3% 

12 Migren’dan’syndrom’nyeri’kepala’lainnya 15,439 3% 

13 Gastroduodenitis’tidak’spesifik 15,439 3% 

14 Gejala’dan’tanda’umum’lainnya 15,149 3% 

15 Influenza 14.776 3% 

16 Rematisme, ’tidak’spesifik 14.018 3% 

17 Konjongtivis 11.947 3% 

18 Penyakit’pulpa’dan’jaringan’priapikal 10.485 2% 

19 Dermatitis’kontak 10.405 2% 

20 Tonsilitas ’Akut 9.346 2% 

JUMLAH 448.783 100% 

(Sumber Profil Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019) 

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa hipertensi merupakan termasuk 

penyakit ke-tiga tertinggi di Kota Sukabumi data ini merupakan benrtuk konkret 

atas tingginya angka kejadian di Kota Sukabumi. Karna faktor genetik merupakan 

merupakan faktor utama terjadinya hipertensi maka dari itu perlu penelitian khusus 
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atas pengendalian penyakit ini terhadap klien, serta lingkungan keluarga, dan hal 

ini merupakan tugas seorang perawat sebagai pendidik dan pemberi bimbingna bagi 

klien karena mungkin hanya sebagian orang yang mengetahui cara pencegahan dan 

pengendalian penyakitini. Berdasarkan hasilmasukan dari pembimbing lapangan 

kelurahan limusnunggal. maka saya selaku penuis mengangkat masalah-masalah 

hipertensi sebagai karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan Ny.A 

dengan hipertensi. 

B. Tujuan Penulisan.     

1. Tujuan Umum 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman secara jelas dimana 

diberkannya asuhan keperawatan keluarga dengan paling utama 

mencangkup masalah hipertensi dan proses pendekatn secara spiritual. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mampu mendeskripsikan masalah kesehatan keluarga dengan 

hipertensi dan dapat mampu menjelaskan hasil pengkajian. 

b. Mampu mendeskripsikan Hasil darimana berdasakannya data 

pengkajian dapat menjelaskan diagnosa. 

c. Mampu  mendeskripsikan hipertensi dengan adanya rencana asuhan 

keperawatan 

d. Mampu mendeskripsikan kemampuan klien  dengan menjelaskan 

keefektifan dan keefesianan tindakan keperawatan 

e. Mampu mendeskripsikan apa yang dilakukan pada keperawatan 

keluarga yang dimana dapat di evaluasi. 
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f. Mampu mendeskripsikan asuhan keperawatan pada keluarga dengan 

hipertensi serta menganalisa teori. 

C. Metode telahan  

1. Metode yang di terapkan oleh penulis berdasarkan menyusun karya tulis 

ilmiah berdasarkan pendekatan peroses keperawatan , perencanaa, 

implementasi, dan evaluasi. 

2. Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah adanya teknik maupun pengumpulan 

data yang sering di gunakan adalah :  

a. Wawancara yaitu memeberi informasi secara akuurat dengan cara 

sesei Tanya jawab dengan klien dan keluarga. 

b. Observasi yaitu melakukan pendekatan-pendekatan serta mengamati 

klien secara langsung. 

c. Pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan perkembangan dengan metode 

pengumpulan data serta mlalui arsip rcord medical maupun catatan. 

d. Studi dokumentasi yaitu suatu perkembangan yang di hasilkan 

melalui  informasi catatan arsip dari medical record dengan 

melakukan perkembangan data 

3. Sumber dan jenis data :  

a. Sumber data 

Sumber data data sekunder yang berasal dari keluarga serta adanya 

catatan kesehatan puskesmas sedangkan sumber data prmer yang 

berasal dari klien. 

b. Jenis data 
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Jenis data yang berasal dari apa yang di rasakan klien adala data 

subjektif dan yang berasalkan dari hasil observasi adalah data objektif 

D. Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan factor metode telahan dan penulisan yang di gunakan dalam 

sistemmatika, sehingga adanya tujuan yang mencangkup tujuan kasus dan 

tujuan umum dalam hal yang berdasarkan pengambilan kasus. 

BAB II KONSEP DASAR  

Menjelaskan tentang pengertian konsep dasar keluarga secara toritis yaitu 

meliputi anatomi fisiologi hipertnsi, penatalaksanaan medis, etiologi, diagnose 

keperawatan, manifestasi klinik, intervensi, komplikssi, patway, patofisiologi, 

implementasi dan evaluasi. 

  

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Memberikan pendekatan pada keluarga Ny.A di RT01 RW 09 kelurahan 

limusnunggal kecamatan kota sukabumi yang mengenai laporan asuhan 

keperawatn yang dimana memberi ctatan kasusu serta antara kesenjangan 

tentan teori. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDSI 

Memberikan upaya peningktan asuhan keperawatan secara mutu yang 

berisikan kesimpulan setata sebuah rekomendasi yang ditunjukan pada pihak 

terkait mengenai beberapa hal yang tertulis pada bab-bab sebellumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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Adamya beberapa artikel yang di guakan pada penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini berisikan tentang buku dan jurnal. 

LAMPIRAN 

Berisikan leaflet yang digunakan pada peroses keperawatan serta satuan acara 

penyuluhan. 
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