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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran telah 

banyak menyelamatkan nyawa manusia. Penyakit–penyakit yang selama ini 

tidak terdiagnosis dan terobati, sekarang sudah banyak teratasi. Tetapi untuk 

memperbaiki taraf kesehatan secara global tidak dapat mengandalkan hanya 

pada tindakan kuratif, karena penyakit yang memerlukan biaya mahal itu 

sebagian besar dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan menjauhi pola 

hidup beresiko. Artinya para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan 

untuk mengalokasikan dana kesehatan yang lebih menekankan pada segi 

preventif dari pada kuratif (Suyono, 2007). 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang  dengan  status 

perekonomian yang masih terbilang belum seimbang sehingga 

mengakibatkan masyarakat sulit mencari mata pencaharian yang akhirnya 

membawa masyarakat berusaha keras bekerja memenuhi kebutuhan hingga 

mereka terkadang melupakan arti kesehatan. Kebiasaan seperti ini terjadi 

dalam waktu yang sangat lama dan ketika seorang penyakitnya sudah parah 

baru memeriksakan ke pelayanan kesehatan. 

 Tanpa  disadari  salah  satu  bagian  dari  hal  kesehatan   yang  sering 

diabaikan  adalah  kesehatan sistem kardiovaskuler,  dimana  dapat terjadi 

gangguan yang salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi banyak diderita 

oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah khususnya  pekerja  berat. 
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Selain itu, kebiasaan seseorang yang selalu memendam atau memikirkan 

sesuatu tanpa adanya orang yang membantu menyelesaikan masalah.  

             Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan 

abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus 

lebih dari suatu periode. Hal ini terjadi bila arteriole-arteriole konstriksi. 

Kontriksi arteriole membuat darah sulit mengalir dan meningkatkan tekanan 

melawan dinding arteri. (Udjianti WJ, 2011) 

             Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih 

dari 120mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80mmHg. Hipertensi sering 

menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan 

semakin tingginya tekanan darah. 

 (Muttaqin A, 2009)   

                 Hipertensi merupakan faktor resiko atau penyakit-penyakit 

kardiovaskular yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Data penelitian Departemen Kesehatan RI menunjukkan hipertensi dan 

penyakit kardiovaskular masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat 

seiring dengan gaya hidup yang jauh dari perilaku hidup bersih dan sehat, 

misalnya biaya pengobatan hipertensi, disertai kurangnya sarana dan 

prasarana penanggulangan hipertensi (Dr. Andre Mayza, 2009). 

             Hipertensi dan penyakit jantung meliputi lebih dari sepertiga 

penyebab kematian, dimana strok menjadi penyebab kematian terbanyak 

15,4% kedua hipertensi 6,8% (hasil Riskesdas, 2007). Data Riskesdas 2007 

juga disebutkan prevalensi hipertensi di Indonesia berkisar 30% dengan 
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insiden komplikasi penyakit kardiovaskular lebih banyak pada perempuan 

(52%) dibandingkan laki-laki (48%). Data tersebut juga mencantumkan 

pengidap hipertensi di Indonesia terus meningkat. Hingga 2008 sedikitnya 30 

persen penduduk Indonesia mempunyai tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi 

di perkotaan atau pedesaan, dimana semakin tinggi usia semakin tinggi pula 

prevalensinya. Apalagi disertai faktor resiko kardiovaskular lain seperti 

merokok, kurang olahraga, kegemukan dan diabetes (Dr. Andre Mayza, 

2009). 

           Dari data RSUD Sukoharjo,pada tahun 2011 di dapatkan data sebagai 

berikut.  menunjukan bahwa penderita hipertensi masuk pada peringkat ke 5 

besar pada rawat jalan dan peringkat 3 pada rawat inap  (Rekam Medik 

RSUD Sukoharjo, 2011)                                   

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit hipertnsi, 

kemudian melihat juga komplikasi dari penyakit di hipertensi yang 

membahayakan hidup para penderitanya, kualitas hidup para penderita 

hipertensi yang menurun, serta uraian latar belakang masalah diatas, maka 

penulis tertarik untuk membuat tulisan tentang, Asuhan Keperawatan Pada 

Tn.Y Dengan  Hipertensi di ruang Cempaka bawah RSUD Sukoharjo 
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C. Tujuan Laporan Kasus 

1.  Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan pada Tn. Y 

dengan hipertensi di Ruang Cempaka bawah RSUD Sukoharjo. Dan 

mampu mengapilkasikannya pada pasien 

2.  Tujuan Khusus  

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan  

hipertensi 

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

hipertensi. 

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan hipertensi 

d. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

hipertensi. 

e. Dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

hipertensi 

   

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan hipertensi 
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2. Bagi Insitusi Pendidikan  

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu  bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang akan datang.   

3. Bagi Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien dengan hipertensi 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan gangguan hipertensi.dan sebagai bahan referensi dan studi pustaka 

5. Bagi pasien atau keluarga  

Pasien penderita hipertensi bisa menerima perawatan yang 

maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga bisa menjaga anggota 

keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit dan meningkatkan 

derajat kesehatan keluarga dan masyarakat. 

 
 
 


