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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keluarga yaitu unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga didefinisikan dengan 

istilah kekerabatan dimana individu bersatu dalam suatu ikatan perkawinan 

dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas anggota keluarga adalah mereka 

yang memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam menjalankan 

kewajiban dan memberi dukungan yang disebabkan oleh kelahiran, adopsi, 

maupun perkawinan (Stuart, 2014). 

Lanjut Usia yaitu seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 

55 tahun (WHO, 2013). Lansia juga dapat diartikan sebagai menurunnya 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan juga mempertahankan 

struktur serta fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas 

(Darmojo, 2015). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 

1,13 Miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di 

dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat 

setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang 

yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang 

meninggal akibat dari hipertensi dan komplikasinya. Menurut Riskesdas 2018 

menyatakan 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%). Estimasi jumlah dari 

kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka 

kematian di Indonesia akibat dari hipertensi sebesar 427.218 kematian. 

Sedangkan di Sukabumi di dalam Data Profil Dinas Kesehatan Kota 

Sukabumi pada tahun 2018, mencatat bahwa hipertensi merupakan penyakit 

tertinggi ke 3 di Kota Sukabumi setelah ISPA dan Nasopaingitis akut, yaitu 

sebesar 41.197 orang terdiagnosa hipertensi. 
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Hipertensi yaitu peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg 

atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko 

tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lainnya 

seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah, semakin tinggi tekanan 

darah maka semakin besar resikonya, Menurut Price (dalam Nurarif A.H., & 

Kusuma H. (2016). 

Faktor yang mempengaruhi pemicu terjadinya hipertensi ialah faktor genetik, 

jenis kelamin, umur, obesitas, konsumsi garam dan alkohol (Dwipayanti, 

2011). Disisi lain juga pada penderita dapat dipengaruhi dari pola perilaku 

masyarakat seperti merokok, kurang olahraga dan stres (Kartikasari, 2012). 

Pada pola perilaku hidup masyarakat yang tidak terkontrol dapat 

meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang penyakit kardiovaskuler pada 

pasien hipertensi seperti gagal jantung, stroke, gagal ginjal dan mortalitas 

dini. Oleh sebab itu pemeriksaan tekanan darah perlu untuk dilakukan agar 

mengetahui terjadinya komplikasi dan kematian pada penderita hipertensi 

(Sargowo, 2012). Oleh karena itu peran perawat sangat penting, peran 

perawat disini adalah sebagai edukator, perawat membantu klien dalam 

mengenal kesehatan, dan prosedur asuhan keperawatan yang perlu mereka 

lakukan guna memulihkan atau memelihara kesehatan tersebut agar tidak 

terjadi penyakit lainnya, peran perawat disini memberikan cara penanganan 

untuk membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, untuk 

melaksanakan pola hidup sehat dan mencegah terjadinya penyakit 

lainnya/komplikasi. Sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol 

tekanan darah seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang tinggi serat, kaya 

vitamin serta mineral. Buah-buahan yang sering digunakan sebagai obat 

komplementer tekanan darah tinggi umumnya buah-buahan yang 

mengandung banyak air, salah satunya yaitu mentimun (Wulandari, 2011). 

Mentimun merupakan salah satu buah yang mempuyai kandungan air yang 

tinggi sehingga membantu menurunkan tekanan darah dan dapat 

meningkatkan buang air kecil (Cerry,dkk, 2015). Cara untuk membuat jus 
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mentimun itu sendiri yaitu dengan cara siapkan 100 gram mentimun, 100 cc 

air, lalu mentimun di cuci hingga bersih dan dikupas di blender tanpa bahan 

tambahan lainnya, dan diberikan sehari dalam sekali. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengaplikasikan jus mentimun terhadap tekanan darah tinggi pada lansia. 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan Umum 

Mendeskripsikan asuhan keperawatan terhadap lansia dengan 

pemberian jus mentimun pada klien hipertensi. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Karya Tulis ini Perawat mampu: 

a. Mampu melakukan pengkajian pada klien hipertensi 

b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada klien dengan 

hipertensi 

c. Mampu merumuskan perencanaan keperawatan pada klien 

hipertensi 

d. Mampu melakukan implementasi pada klien hipertensi 

e. Mampu melakukan evaluasi pada pasien hipertensi 

1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Observasi 

Yaitu langsung melakukan observasi ke lapagan di Kp. Paledang pada 

keluarga Tn. N 

1.3.2 Wawacara 

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan keluarga Tn. N untuk 

mendapatkan informasi 

1.3.3 Studi pustaka 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dari 

buku, jurnal dan sumber yang berkaitan dengan aplikasi jus mentimun 

terhadap tekanan darah tinggi pada lansia 

1.3.4 Pengaplikasian 
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Pengaplikasian jus mentimun yang baik juga menjadi bahan utama 

untuk pengumpulan data 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Bagi Penulis 

Penulis dapat memanfaatkan ilmu yang sudah didapat dan 

mengaplikasikannya secara langsung, penulis juga mendapatkan 

wawasan yang lebih banyak dan luas tentang asuhan keperawatan 

dengan penyakit Hipertensi dengan Aplikasi Jus Mentimun. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Masyarakat lebih memahami apa itu hipertensi, serta masyarakat dapat 

mengaplikasikan jus mentimun untuk menurunkan tekanan darah. 

1.4.3 Bagi Profesi Keperawatan 

Menambah pengetahuan bagi profesi keperawatan serta dapat 

bermanfaat sebagai wawasan ilmu keperawatan untuk kedepannya 

tentang penyakit hipertensi. 


