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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hipertensi didefinisikan sebagai kondisi tubuh yang ditandai dengan tekanan 

darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 

mmHg, berdasarkan pada dua kali pengukuran atau lebih. Perjalanan 

hipertensi cenderung terus meningkat dimasa yang akan datang, hipertensi 

dijuluki “The Silent Killer” karena sering dijumpai tanpa gejala dan baru 

disadari bila penderita telah mengalami komplikasi. Gejalanya adalah sakit 

kepala, sesak napas, jantung berdebar-debar, mudah lelah, telinga berdenging 

(tinitus), mimisan, penglihatan kabur yang disebabkan oleh kerusakan pada 

otak, mata, jantung dan ginjal (Dewi & Rahmawati, 2019). 

 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 mengatakan sekitar 1,13 

Miliar orang di dunia menderita hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia 

terdiagnosis hipertensi. Setiap tahunnya jumlah penyandang hipertensi terus 

meningkat, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang yang 

terkena hipertensi, serta diperkirakan setiap tahunnya 9,4 Juta orang 

meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya (Kemenkes RI, 2019). 

 

Berdasarkan hasil (Riset Kesehatan Dasar, 2018) sebesar 63.309.620 orang 

estimasi jumlah kasus Hipertensi di Indonesia, sedangkan angka kematian di 

Indonesia akibat Hipertensi sebesar 427.218 orang. Berdasarkan hasil riset 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2016, ditemukan 

790.382 orang kasus hipertensi (2,46 % terhadap jumlah penduduk ≥ 18 

tahun), dengan jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 8.029.245 orang. 

Hipertensi terjadi pada kelompok usia 35-44 tahun (31,6%), usia 45-54 tahun 

(45,3%), usia 55-64 tahun (55,2%) dan usia 65-74 tahun (63,22%). Data 
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diatas menunjukan kejadian hipertensi paling banyak pada lansia (Kemenkes 

RI, 2019). 

 

Hipertensi pada lansia terjadi karena adanya perubahan structural dan 

fungsional pada sistem pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab pada 

perubahan tekanan darah. Perubahan tersebut meliputi arteriosclerosis, 

hilangnya elastisitas serta kakunya dinding arteri. Sehingga tidak bisa 

mengembang saat jantung memompa darah melalui arteri. Konsekuensinya 

arteri serta aorta besar kurang kemampuannya dalam mengakomodasi volume 

darah yang dipompa oleh jantung, sehingga menyebabkan penurunan curah 

jantung (Manutung, 2018). 

 

Tentunya akibat dari hipertensi yang berkepanjangan akan merusak 

pembuluh darah seluruh tubuh, ginjal dan otak. Konsekuensi dari hipertensi 

yang tidak terkontrol dalam jangka panjang adalah gangguan penglihatan, 

transplantasi, gagal ginjal dan stroke. Selain itu, jantung juga membesar 

karena beban kerja yang meningkat selama pemompaan antihipertensi 

(Dilianti et al., 2017). 

 

Konsekuensi dari hipertensi perlu ditangani dengan baik dan benar. 

Penanganannya terbagi menjadi dua jenis yaitu terapi farmakologi dan terapi 

non-farmakologi. Terapi farmakologi merupakan terapi yang menggunakan 

obat-obatan. Terapi ini dijadikan sebagai terapi utama karena penderita 

hipertensi tidak bisa disembuhkan. Sedangkan terapi non-farmakologi ini 

dijadikan sebagai pelengkap dalam pemberian obat atau suplemen. Penderita 

hipertensi bisa menggunakan alternatif sebagai tindakan kemandirian secara 

rutin dengan menggunakan metode yang lebih murah, bahan mudah 

didapatkan, mudah diingat, serta terapi ini bisa dibantu oleh keluarga, yaitu 

Terapi Rendam Kaki Menggunakan Air Hangat.  
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Air hangat mempunyai dampak fisiologis pada tubuh berupa peningkatan 

sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah sehingga lebih banyak 

oksigen yang dipasok ke jaringan serta menguatkan otot-otot dan ligamen yang 

mempengaruhi sendi tubuh. Dengan rendam kaki dalam air hangat dapat 

memberikan pengaruh fisiologis terhadap beberapa bagian tubuh organ 

manusia. Tekanan hidrostatik air terhadap tubuh mendorong aliran darah dari 

kaki menuju ke rongga dada dan darah akan berkumpul di pembuluh darah 

besar di jantung (Dewi & Rahmawati, 2019). 

 

Menurut Damayanti (2014) mengutip dalam Harnani (2017) dalam Terapi 

rendam air hangat merupakan salah satu jenis terapi alamiah yang bertujuan 

untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan relaksasi otot, 

menghilangkan stress, nyeri otot, meringankan rasa sakit, sehingga bermanfaat 

untuk terapi menurunkan tekanan darah. Prinsip kerja dari terapi ini adalah 

dengan menggunakan air hangat yang bersuhu 38-40C secara konduksi yang 

mana terjadi perpindahan panas dari air hangat ke tubuh sehingga akan 

menyebabkan pelebaran pembuluh darah serta dapat menurunkan ketegangan 

otot.  

 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Harnani & Axmalia, 2017) tindakan 

rendam kaki menggunakan air hangat terhadap penurunan tekanan darah. Pada 

penelitian ini adalah semua lansia penderita hipertensi di Puskesmas Simpang 

Tiga. Terapi rendam kaki menggunakan air hangat dilakukan selama 20 - 25 

menit dengan suhu  38 - 40ºC sampai batas mata kaki, penelitian ini dilakukan 

pada jam yang sama selama tiga hari. Hasil pengukuran tekanan darah 

didapatkan adanya penurunan tekanan darah sesudah diberikan Terapi Rendam 

Kaki Menggunakan Air Hangat. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi & Rahmawati (2019) setelah tiga hari menerapkan terapi rendam kaki 

pada kedua pasien lansia. Rata-rata selisih penurunan tekanan darah sebelum dan 

sesudah yaitu 10 mmHg. Sehingga dapat dikatakan terapi ini efektif untuk 

menurunkan tekanan darah. 
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Setelah melakukan studi pendahuluan di Kampung Warung Batu RT 01 RW 

10 Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur tidak ada data yang pasti dilokasi 

pendataan. Namun terdapat satu kasus pada lansia dengan Hipertensi. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengaplikasikan rendam 

kaki menggunakan air hangat terhadap hipertensi pada Ny.I di Kampung 

Warung Batu RT 01 RW 10 Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur. 

 

1.2 Tujuan 

Memahami dan Mengaplikasikan Pengaruh Rendam Kaki Menggunakan Air 

Hangat Terhadap Penurunan Curah Jantung Pada Ny. I Dengan Hipertensi 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi 

Observasi adalah perangkat pengkajian yang bersandar pada penggunaan 

lima indra (penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan 

pengecapan) untuk mencari informasi mengenai klien. Informasi ini 

berhubungan dengan karakteristik penampilan, fungsi, hubungan primer, 

dan lingkungan klien (Wuri Praptiani, 2014). Dalam penelitian ini, 

peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data observasi, yang 

meninjau langsung keadaan responden. Dalam hal ini peneliti dapat 

mengetahui kondisi tempat tinggal, status kesehatan, dan keadaan 

psikologis responden. 

 

1.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode dalam pengumpulan data 

dengan cara mewawancarai secara langsung dari responden yang 

diteliti. Metode ini memberikan hasil secara langsung dan dapat 

dilakukan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

mendalam serta jumlah responden sedikit. Dalam metode ini 

wawancara dapat menggunakan instrumen berupa pedoman 

wawancara kemudian daftar periksa atau checklist (Hidayat, 2017). 
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Dalam metode ini peneliti melakukan anamnesis dengan fokus 

pertanyaan : pengkajian identitas pasien, keluhan utama, riwayat 

penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan 

keluarga, dan lain-lain. 

 

1.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data penelitian melalui 

dokumen (data sekunder) seperti status pemeriksaan pasien, data 

statistik, rekam medis, laporan, dan lain-lain (Hidayat, 2017). Peneliti 

melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan berdasarkan pada 

lima pokok asuhan keperawatan yaitu, pengkajian keperawatan, 

diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi 

keperawatan, dan evaluasi keperawatan. 

 

1.3.4 Studi pustaka 

Metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku referensi, 

majalah-majalah, laporan-laporan, jurnal-jurnal serta media lainnya 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. Metode penulisan yang 

digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah studi pustaka, yakni 

pencarian sumber dan opini pakar tentang suatu hal yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian (Djiwandono, 2015). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan untuk 

referensi dibidang keperawatan dan dapat mengembangkan terapi 

non-farmakologi khususnya aplikasi rendam kaki mengunakan air 

hangat pada lansia dengan hipertensi sebagai terapi selain pemberian 

obat anti hipertensi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Perawat 

Sebagai tambahan informasi bagi perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan dalam upaya menurunkan tekanan darah pada 

pasien hipertensi dengan menerapkan terapi rendam kaki 

menggunakan air hangat pada lansia. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai tambahan informasi untuk pertimbangan institusi 

pendidikan dalam menambah pustaka dan wawasan kepada 

mahasiswa tentang penerapan terapi rendam kaki menggunakan 

air hangat dalam menurunkan tekanan darah pada lansia dengan 

hipertensi.  

c. Bagi Klien dan Keluarga 

Dapat membantu klien dan keluarga dalam menurunkan tekanan 

darah pada pasien hipertensi. Serta memberikan wawasan dan 

pengetahuan mengenai hipertensi dan cara penanganannya secara 

tepat dan aman tanpa menimbulkan efek samping. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah referensi 

mengenai penelitian terapi rendam kaki menggunakan air hangat 

dalam menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. 
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