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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan upaya yang 

dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini bertujuan agar terwujudnya derajat 

kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan periode 

2015-2019 merupakan program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan 

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 

2019). 

Saat ini, Pembangunan kesehatan di Indonesia dihadapkan pada beban 

ganda. Penyakit menular merupakan masalah kesehatan masyarakat bahkan 

penyakit menular yang semula mudah ditangani dapat muncul kembali dengan 

penyebaran yang lebih luas. Sementara itu, terjadi peningkatan kasus 

penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit akibat gaya hidup yang tidak 

sehat  serta penyakit degeneratif. Salah satu penyakit tidak menular yang 

cukup tinggi dan beresiko terhadap wanita maupun pria dewasa hampir di 

seluruh bagian dunia, yaitu hipertensi. 
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Menurut Dipiro hipertensi merupakan penyakit yang didefinisikan 

sebagai peningkatan tekanan darah secara menetap (DiPiro J.T., Wells B.G., 

Schwinghammer T.L. , & Dipiro C.V, 2015). Namun hipertensi yang terjadi di 

manusia mengalami perubahan, yaitu naik-turun yang disebabkan oleh 

pengaruh kerja jantung. Terdapat sistol dan diastol. untuk sistol 

mendifisinikan saat jantung berkontarsi sedangkan diastol relaksasi. Menurut 

Ferri  hipertensi atau merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas 

batas normal yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 

90 mmHg (Ferri, 2017). Penulis mengungkapkan bahwa hipertensi merupakan 

peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan 

atau tekanan diastolic sama atau lebih besar 90 mmHg. 

 Gejala umum hipertensi yaitu ditandai dengan sakit kepala, 

cemas,wajah tampak kemerahan, cepat marah, sulit tidur dan mudah lelah 

(Fauzi & Isma, 2014). Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko yang 

paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah 

(Kemenkes RI, 2017). Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan 

terjadinya komplikasi seperti stroke, infark miokard, payah jantung, gagal 

ginjal, dan kerusakan penglihatan seperti kebutaan. 

Diperkirakan 1,3 milyar orang di seluruh dunia memiliki tekanan darah 

tinggi dan sebagian besar tinggal di negara berkembang dan miskin (WHO, 

2019). Hipertensi membunuh hampi 8 milyar orang setiap tahun dan hampi 

1.5 juta orang setiap tahunnya di kawasan  Asia Timur – Selatan (WHO, 

2015). Hampir seper tiga dari orang dewasa di Asia Timur – Selatan 
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menderita hipertensi. Dalam Fact Sheet yang dikeluakan WHO pada tahun 

2015 1 dari 4 laki-laki dan 1 dari 5 perempuan mengidap hipertensi, hipertensi 

menjadi salah satu penyebab dari kematian dini di seluruh dunia, dan juga 

mengurangi prevalensi hipertensi sebanyak 25% pada tahun 2025 menjadi 

salah satu target global untuk penyakit tidak menular (WHO, 2019). 

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil 

pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di 

Kalimantan Selatan (44.1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). 

Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 

tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%). (Kemenkes RI, 2018). Hasil 

penilitian badan penelitian dan kementrian  kesehatan RI tahun 2018 Provinsi 

Jawa Barat, Prevalensi  tertinggi dengan presentse 40,5% setelah Kalimantan 

Timur 39,5% dan terendah di Papua dengan presentase 22,2%. Angka ini 

menunjukan bahwa di Jawa Barat angka kejadian hipertensi masih tergolong 

timggi (kemenkes RI, 2018). 

Tabel 1.1 

Distribusi Frekuensi 20 Penyakit Tertinggi di Kota Sukabumi 

NO NAMA PENYAKIT 

TOTAL KASUS 

JML % 

1 ISPA akut tidak spesifik 73.455 17% 

2 Nasofaringitis akut (common cold) 42.313 10% 

3 Hipertensi primer (esensial) 41.197 10% 

4 Diare dan Gastroenteritis 29.689 7% 

5 Myalgia 28.597 7% 
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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 15.186 3% 

14 Gejala dan tanda umum lainnya 15.149 3% 

15 Influenza 14.776 3% 

16 Rematisme, tidak spesifik 14.018 3% 

17 Konjungtivitis 11.947 3% 

18 Penyakit pulpa dan jaringan periapikal 10.485 2% 

19 Dermatitis kontak 10.405 2% 

20 Tonsilitis akut 9.346 2% 

JUMLAH 448.783 100% 

Sumber : (dinas kesehatan kota sukabumi, 2018) 

Maka dari itu perlu bimbingan khusus agar masyarakat Limus Nunggal 

Terhindar dari Penyakit Hipertensi. Peran perawat sebagai petugas kesehatan 

sebagai pemberi perawatan, pendidik, pemberi informasi mengenai hipertensi, 

diet hipertensi, dan mengajarkan pola hidup sehat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk 

menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Ny.M 

Dengan Hipertensi pada keluarga Ny. M di Kelurahan Limusnunggal 

Puskesmas Limus Nunggal  Kota Sukabumi” 
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B. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mampu mempraktikan secara langsung asuhan keperawatan kepada 

pasien  

2. Tujuan Khusus 

a. Agar mampu menjelaskan proses pengkajian pada klien 

Hipertensi 

b. Mampu menjelaskan diagnosis keperawatan kasus Hipertensi 

c. Mampu menggambarkan rencana asuhan keperawatan pada 

Hipertensi 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan Hipertensi.  

e. Mampu menerangkan evaluasi Hipertensi 

f. Mampu mendeskripsikan antara konsep teori dan melakukan 

tindakan secara langsung  tentang asuhan keperawatan klien 

Hipertensi 

C. Metode Telaahan Pada Karya Tulis Ilmiah 

1. Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Metode yang penulis gunakan yaitu dengan cara  pendekatan yang dapat 

digunakan untuk pengumpulan data dan informasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data  Karya tulis Ilmiah 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
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a. Wawancara  

Wawancara yang penulis lakukan  yaitu dengan berinteraksi secara 

langsung dengan pasien dan keluarganya. Agar dapat data klien untuk 

melakukan proses keperawatan Hipertensi 

b. Observasi  

Penulis melakukan metode observasi dengan melakukan tindakan 

langsung kepada pasien dengan kasus Hipertensi. 

c. Studi Dokumentasi  

Penulis melakukan metode ini di dapat dari informasi dan catatan 

medis serta mengumpulkan dan mempelajari buku-buku sumber atau 

litelatur yang menunjang sebagai bahan referensi.  

d. Pemeriksaan Fisik  

Penulis melakukan metode pemeriksaan fisik secara persistem  

3. Sumber dan Jenis Data Karya Tulis Ilmiah 

a. Sumber data primer dan sekunder  

1) Sumber Data Primer 

Klien adalah sumber utama (primer) dan perawat dapat menggali 

informasi masalah klien.  

2) Sumber data sekunder  

Keluarga adalah orang yang sangat dekat dengan klien dan 

merupkan data sekunder, dan informasi juga dapat diperoleh dari 

keluarga klien, orang tua, suami, anak, dan teman klien. Apabila 

klien mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi atau 
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kesadarannya menurun, misal klien seorang bayi atau anak-anak 

atau klien sedang tidak sadar.  

b. Jenis data  

1) Data objektif  

Data objektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu 

pendapat  terhadap suatu situasi atau kondisi dan juga kejadian 

disebut data subjektif. Informasi tersebut tidak dapat ditemukan 

oleh perawat, yang mencakup persepsi, perasaan, ide klien tentang 

status kesehatan, misalnya tentang nyeri, perasaan lemah, 

kekuatan, kecemasan, frustasi, mual dan rasa malu. 

2) Data subjektif  

Data subjektif adalah data yang sangat penting yang dapat 

diperoleh menggunakan panca indra seperti ( lihat, dengar, raba 

dan cium ) selama pemeriksaan, misalnya frekuensi nadi, tekanan 

darah, pernafasan , edema, berat badan dan tingkat kesadaran pada 

klien.  

D. Sistematika Penulisan  

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN:  

Pada Bab 1 Penulis menjelaskan menjelaskan tentang latar belakang dalam 

pemilihan masalah, Tujuan Umum dan Khusus  Metode penulisan Karya Tulis 

Ilmiah, teknik dalam pengumpulan data, sumber data yang diperoleh, dan 

sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis.  
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BAB II TINJAUAN TEORITIS:  

Pada Bab II penulis  terdiri dari beberapa bagian. Pertama, konsep dasar yang 

meliputi pengertian, jenis, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, 

pemeriksaan penunjang, penatalaksaan dan komplikasi. Kedua, konsep dasar 

asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, dan rasional, implementasi, evaluasi.  

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN:  

Pada Bab III ini dijelaskan mengenai pelaksanaan asuhan keperawatan pyang 

meliputi: Pengkajian, diagnose keperawatan, perencanaan, implementasi, 

evaluasi dan catatan perkembangan serta pembahasan yang menjelaskan 

kesenjangan konsep teori dengan kasus pelaksanaan dilapangan yang dikelola 

langsung oleh penulis dilahan praktik dan disertai alternative pemecahan 

masalah.  

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI:  

Bab IV kesimpulan dan rekomendasi berisi penjelasan singkat mengenai hal-

hal yang di tulis pada Bab-bab sebelumnya sekaligus memberikan rekomendasi 

kepada pihak yang terkait untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.   

 


