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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dewasa ini, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran telah banyak 

mengalami perkembangan, penyakit-penyakit yang selama ini tidak 

terdiagnosis dan terobati sekarang sudah bisa teratasi. Seperti halnya pada 

penyakit hipertensi yang kebanyakan penderitanya tidak mengalami keluhan 

yang begitu terasa, seorang yang mengalami hipertensi sendiri juga tidak 

memperhatikan keluhannya tersebut, keluhan hipertensi biasanya hanya 

pusing. Tetapi sekarang dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi 

penyakit hipertensi bisa terdeteksi secara dini. 

       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). 

        Diperkirakan sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi di negara 

berkembang tahun 2025, dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, di 
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perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan 

pada angka penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini. 

Angka-angka prevalensi hipertensi di Indonesia telah banyak dikumpulkan 

dan menunjukkan, di daerah pedesaan masih banyak penderita yang belum 

terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Baik dari segi case-finding maupun 

penatalaksanaan pengobatannya jangkauan masih sangat terbatas dan sebagian 

besar penderita hipertensi tidak mempunyai keluhan.  

       Prevalensi terbanyak berkisar antara 6 sampai dengan 15% tetapi angka-

angka ekstrim rendah seperti di Ungaran, Jawa Tengah 1,8%; Lembah Balim 

Pegunungan Jaya Wijaya, Irian Jaya 0,6%; dan Talang Sumatera Barat 17,8%. 

Nyata di sini, dua angka yang dilaporkan oleh kelompok yang sama pada 2 

daerah pedesaan di Sumatera Barat menunjukkan angka yang tinggi. Oleh 

sebab itu perlu diteliti lebih lanjut, demikian juga angka yang relatif sangat 

rendah. Survai penyakit jantung pada usia lanjut yang dilaksanakan Boedhi 

Darmojo, menemukan prevalensi hipertensi’ tanpa atau dengan tanda penyakit 

jantung hipertensi sebesar 33,3% (81 orang dari 243 orang tua 50 tahun ke 

atas). 

 

B. Rumusan Masalah 

       Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit hipertensi, kemudian 

melihat juga komplikasi dari penyakit hipertensi yang membahayakan hidup 

para penderitanya, kualitas hidup para penderita hipertensi yang menurun, 

serta uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 
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meneliti tentang bagaimana asuhan keperawatan pada pasien yang menderita 

hipertensi dengan cara yang benar dan efektif, sehingga dapat tercapai tujuan 

yang diharapkan yaitu pasien dapat sembuh secara normal.   

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mahasiswa mampu mendiskripsikan dan melaporkan asuhan keperawatan 

pada Ny. S dengan hipertensi di RSUD Pandan Arang Boyolali dengan 

pendekatan proses keperawatan dari tahap pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khususnya, dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

klien dengan hipertensi terutama dalam hal : 

a. Memaparkan  hasil  pengkajian  pada  Ny.  S  dengan  hipertensi. 

b. Memaparkan diagnosa keperawatan pada Ny. S dengan hipertensi. 

c. Mengidentifikasi rencana tindakan keperawatan pada Ny. S dengan 

hipertensi. 

d. Mendiskripsikan  tindakan  dari  asuhan  keperawatan  pada  Ny.  S 

dengan hipertensi. 

e. Mendiskripsikan evaluasi tindakan dari asuhan keperawatan yang 

dilakukan   pada   Ny. S dengan hipertensi. 

 

 



4 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

     Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan hipertensi. 

2. Bagi Insitusi Pendidikan 

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai 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 hipertensi. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan hipertensi supaya derajat kesehatan pasien lebih meningkat. 

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 hipertensi. 


