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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Tekanan darah tinggi (Hipertensi) adalah satu masalah yang umum, 

karena kebanyakan orang sekurang-kurangnya pernah mendengarnya dan 

terlalu banyak orang yang mengalami sendiri atau mengetahui orang lain yang 

mendengarnya. Namun jauh lebih banyak lagi orang, termasuk orang yang 

tidak mengetahui kalau dirinya menderita Hipertensi. Seringkali diketahui 

ketika seseorang melakukan pemeriksaan rutin tekanan darah ke dokter atau 

tempat pelayanan kesehatan dan atau diketahui setelah mendapatkan serangan 

strok atau komplikasi lainnya dan mencapai tingkat yang berbahaya 

(Tambayong, 2000) 

Penyakit Hipertensi telah menjadi masalah utama dalam kesehatan 

masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa Negara yang ada di 

dunia. Diperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus Hipertensi terutama dinegara 

berkembang tahun 2025 dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, 

diperkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan 

angka penderita Hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini 

(Ridwanamiruddin.Wordpress.com/2007/..) 

Hipertensi merupakan faktor resiko utama penyakit-penyakit 

kardiovaskular yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Data penelitian Departemen Kesehatan RI menunjukkan Hipertensi dan 
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penyakit kardiovaskular masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat 

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

mahalnya biaya pengobatan Hipertensi, disertai kurangnya saranya dan 

prasarana penanggulangan Hipertensi. 

Di Amerika Hipertensi menimpa sekitar 65 juta dan sejumlah besar 

individu lainnya di dunia. Karena penyakit ini biasanya menyerang tanpa 

tanda-tanda, makanya sering disebut dengan “Silent Killer”. Namun terapi 

tetap dibutuhkan sebab naiknya tekanan darah menempatkan orang dalam 

resiko tekanan penyakit kardiovaskular dan ginjal. 

Strok, 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 

insiden komplikasi penyakit kardiovaskular lebih banyak pada perempuan 

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

pengidap Hipertensi di Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 2008, 

sedikitnya 30% penduduk Indonesia mempunyai tekanan darah tinggi. Hal ini 

terjadi di perkotaan dan pedesaan, dimana semakin tinggi usia semakin tinggi 

pula prevalensinya. Apalagi disertai faktor resiko kardiovaskular lain seperti 

merokok, kurang olahraga, kegemukan, dan diabetes (Depkes. 2009) 
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Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik mengambil kasus 

dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.D DENGAN 

MASALAH UTAMA GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULAR : 

HIPERTENSI KHUSUSNYA PADA Tn.M DI DESA GEDONGAN RT 03 

RW 04 BAKI SUKOHARJO “. Selain berdasarkan fenomena diatas ada hal 

yang mendasari penulis tertarik mengambil kasus tersebut adalah masih 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara perawatan dan pencegahan 

penyakit Hipertensi.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Adapun indentifikasi masalah yang diajukan dalam Karya Tulis 

Ilmiah ini adalah “Bagaimana penatalaksanaan Asuhan Keperawatan 

Keluarga Tn.D dengan masalah utama gangguan sistem kardiovaskular : 

Hipertensi khususnya pada Tn.M di desa Gedongan wilayah puskesmas I Baki 

Sukoharjo”.   

 

C. Tujuan  

      1.   Tujuan umum 

                  Memberikan asuhan keperawatan keluarga Tn. D khususnya pada 

Tn. M dengan gangguan sistem kardiovascular : Hipertensi. 

      2.   Tujuan Khusus 

            a.  Melakukan pengkajian pada Keluarga Tn. D khususnya pada Tn. M 

dengan gangguan sistem kardiovascular  : Hipertensi. 
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       b.  Mengidentifikasi diagnosa keperawatan keluarga Tn. D khususnya pada 

Tn. M  dengan gangguan sistem kardiovascular  : Hipertensi. 

       c.  Menyusun intervensi keperawatan keluarga Tn. D khususnya pada Tn. 

M  dengan gangguan sistem kardiovascular  : Hipertensi. 

       d.  Melakukan implementasi keperawatan keluarga Tn. D khususnya pada 

Tn. M  dengan gangguan sistem kardiovascular  : Hipertensi. 

       e.   Melakukan evaluasi keperawatan keluarga Tn. D khususnya pada Tn. 

M  dengan gangguan sistem kardiovascular  : Hipertensi. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam 

penatalaksanaan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular : 

Hipertensi. 

2. Bagi Pasien dan Keluarga 

Untuk memberikan asuhan keperawatan agar keluarga dan pasien 

mengetahui cara perawatan penyakit Hipertensi. 

3. Bagi Institusi Pelayanan 

Diperolehnya bahan masukan bagi puskesmas untuk menambah 

pengetahuan tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan pada pasien dengan 

gangguan sistem kardiovaskular : Hipertensi sehingga dapat diberikan 

tindak lanjut dan peningkatan mutu perawatan pada pasien. 
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4.   Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

terutama dalam bidang dokumentasi keperawatan keluarga. Dan sebagai 

bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang kualitas dokumentasi 

asuhan keperawatan keluarga. 


