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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan pendorong yang kuat 

terjadinya penyakit kardiovaskuler dan gangguan jantung (Burton,1999). Di 

Indonesia, belum ada data nasional lengkap untuk prevalensi hipertensi. Dari 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, prevalensi hipertensi di 

Indonesia adalah 8.3%. Survei faktor risiko penyakit kardiovaskular (PKV) oleh 

proyek WHO di Jakarta, menunjukkan angka prevalensi hipertensi dengan 

tekanan darah 160/90 masing-masing pada pria adalah 13,6% (1988), 16,5% 

(1993), dan 12,1% (2000). Pada wanita, angka prevalensi mencapai 16% (1988), 

17% (1993), dan 12,2% (2000). Secara umum, prevalensi hipertensi pada usia 

lebih dari 50 tahun berkisar antara 15%-20%. Survei di pedesaan Bali (2004) 

menemukan prevalensi pria sebesar 46,2% dan 53,9% pada wanita. Prevalensi di 

Vietnam pada tahun 2004 mencapai 34,5%, Thailand 17% ditahun (1989), 

Malaysia 29,9% ditahun (1996) , Philippina 22%  ditahun (1993), dan Singapura 

24,9% ditahun (2004). Di Amerika, prevalensi tahun 2005 adalah 21,7%. 

(http://www.dinkes-kotasemarang.medic.com.). 

Penyakit tekanan darah tinggi sangat dikaitkan dengan makanan yang 

banyak mengandung lemak, gula, garam, dan makanan yang menggemukkan 
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serta karbohidrat yang disuling menaikkan produksi kolesterol yang menyumbat 

arteri (pembuluh nadi) dan mengurangi diameternya, mengubah keseimbangan 

elektrolit yang menyebabkan dinding arteri mengerut dan menimbulkan 

kekurangan mineral, khususnya magnesium. Hal ini menyebabkan kematian sel 

otot dengan trombosa pembuluh darah atau infark miokardial. Merokok juga 

berperan penting atas timbulnya tekanan darah tinggi (Burton,1999). 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi pada saat ini merupakan masalah yang 

sangat aktual dan mudah untuk ditemukan. Hampir 75% pengunjung Rumah 

Sakit Umum Pandan Arang Boyolali adalah klien dengan masalah utama 

hipertensi. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis mengambil kasus 

hipertensi pada Ny.K. Selain penomena diatas beberapa hal yang mendasari 

penulis tertarik mengambil kasus tersebut adalah: Masih kurang pengetahuan 

masyarakat tentang cara perawatan dan pencegahan penyakit hipertensi. Penulis 

mengambil klien Ny.K sebagai fokus penerapan asuhan keperawatan dalam upaya 

peningkatan kesehatan bagi klien dengan masalah utama hipertensi. ( Rekam 

Medik RSU Pandan Arang Boyolali). 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang timbul adalah 

apakah kebisaan hidup yang monoton tanpa adanya perubahan gaya hidup dapat 

menimbulkan penyakit hipertensi, dan bagaimanakah perawatan yang dilkukan 

pada pasien hipertensi tersebut? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum. 

penulis mampu menerapkan asuhan keperawatan pada klien Ny.K dengan 

masalah hipertensi. 

2. Tujuan khusus. 

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis ini adalah agar mahasiswa 

dapat: 

a. Melaksanakan pengkajian pada pasien dengan masalah utama hipertensi. 

b. Menegakkan Diagnosa pada pasien dengan masalah utama hiprtensi. 

c. Menegakkan Intervensi pada pasien dengan masalah utama hiprtensi. 

d. Menegakkan Implementasi pada pasien dengan masalah utama hiprtensi. 

e. Menegakkan Evaluasi pada pasien dengan masalah utama hiprtensi. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak RSU Pandan Arang Boyolali dalam 

rangka peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien hipertensi khususnya. 

2. Sebagai evaluasi penerapan Perawat dalam rangka pemberian asuhan 

keperwatan yang mengarah pada hipertensi. 

3. Sebagai sarana untuk menambahkan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam 

penegakan asuhan keperawatan bagi pasien dengan hipertensi. 

4. Untuk memberikan sumbangsi pengetahuan yang nantinya diharapkan 

bermanfaat bagi pembaca. 
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