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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak 10 tahun terakhir, angka prevalensi kematian 

karena hipertensi di Indonesia menunjukan bahwa di daerah 

pedesaan masih banyak penderita hipertensi yang belum terjangkau 

oleh layanan kesehatan. Baik dari segi temuan kasus (case-finding) 

maupun penatalaksanaan pengobatan, jangkauannya masih sangat 

terbatas. Hal ini masih ditambah dengan tidak adanya keluhan dari 

sebagian besar penderita hipertensi. Prevalensi hipertensi di 

Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Prevalensi 

hipertensi pada laki-laki dari 134 (13,6%) naik menjadi 165 

(16,5%), hipertensi pada perempuan dari 174 (16,0%) naik 

menjadi176 (17,6%). ( Depkes RI, 2007 ). 

Dari data yang diperoleh di rekam medik di RSUD 

Pandanaran Boyolali, dari bulan Januari sampai bulan Desember 

tahun 2012 mencapai 259 pasien rawat inap dan 25 pasien 

meninggal karena hipertensi yang tidak terkontrol. 

Untuk itu sangat dibutuhkan tindakan berupa asuhan 

keperawatan pada klien hipertensi, agar angka prevalensi hipertensi 

dapat menurun dalam tahun ketahunnya. Hal yang paling 

dibutuhkan agar seseorang tidak terkena hipertensi adalah dengan 
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mengubah gaya hidup, rajin berolah raga, dan mengatur pola 

makan, karena banyaknya orang yang menderita hipertensi 

disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang salah. 

Berdasarkan banyaknya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

mengambil kasus dengan gangguan kardiovaskular (hipertensi) 

untuk dikelola selama 3 hari dan kami jadikan sebagai karya tulis 

ilmiah.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mak 

penulis merumuskan “Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Klien 

Dengan Hipertensi Di Bangsal Bougenvil RSUD Pandanaran 

Boyolali?” 

 

C. TUJUAN 

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam mengerjakan 

karya tulis ini adalah: 

1. Tujuan umum 

Mendapatkan pengalaman yang nyata dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan pada klien dengan gangguan kardiovaskuler 

(hipertensi) di bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali . 

2. Tujuan khusus 
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a. Penulis mampu melaksanakan pengkajian pada Ny.K dengan 

gangguan kardiovaskuler      (Hipertensi) di bangsal 

bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

b. Penulis mampu merumuskan analisa sintesa pada Ny.K 

dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di bangsal 

bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

c. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada 

Ny.K dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di 

bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

d. Penulis mampu menyusun intervensi / rencana keperawatan 

pada Ny.K dengan  gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di 

bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

e. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan pada 

Ny.K dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di 

bangsal bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

f. Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan pada Ny.K 

dengan gangguan kardiovaskuler (Hipertensi) di bangsal 

bougenvil RSUD Pandanaran Boyolali. 

 

D. MANFAAT 

 Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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Menambah wawasan dalam ilmu keperawatan mengenai peran 

perawat dalam upaya memberikan asuhan keperawata pada klien 

hipertensi. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi Penulis 

1.) Menambah wawasan dan informasi penulis mengenai 

penyebab hipertensi dan penatalaksanaannyasebagai 

pertimbangan asuhan keperawatan pada klien 

hipertensi. 

2.) Meningkatkan ketrampilan penulis dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada klien hipertensi. 

b. Bagi Pembaca 

Untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan berbagi 

informasi dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

klien dengan hipertensi. 

c.  Bagi Akademi 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk memperoleh 

gambaran secara nyata tentang pengalaman praktek 

keperawatan dan dapat memberikan masukan tertentu 

khususnya pada pelayanan keperawatan pada pasien dengan 

hipertensi. 


