
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bertambah jumlahnya yang sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup. 

Seseorang yang dikatakan lansia apabila usianya sudah mencapai 60 tahun keatas. 

Pada lansia tertentu akan mengalami berbagai macam perubahan, diantaranya 

perubahan fisiologis, biologi, fisik, kejiwaan dan sosial. Salah satu contoh 

kemunduran fisik pada lansia adalah rentannya lansia terhadap penyakit, 

khususnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yang umumnya di derita 

oleh lansia salah satunya adalah hipertensi. Sejalan dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada lansia, banyak penyakit yang menyerang lansia seperti 

hipertensi (Riskesdas, 2013).  

Pada lansia hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah dimana sistolik 140 

mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg (Anggraini, 2014). Gejala yang dirasakan 

oleh penderita hipertensi adalah sakit kepala, pandangan mata kabur, mudah 

marah, sulit tidur, nyeri dada, pusing, denyut jantung kuat dan cepat. Hipertensi 

merupakan salah satu penyakit tidak menular (non-communicable diseases) yang 

menjadi masalah kesehatan serius saat ini. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat 

menimbulkan gangguan target organ, dan dapat menyebabkan serangan jantung, 

stroke, gangguan ginjal, serta kebutaan (Widiana & Ani, 2017).  

Data World Health Organization (WHO) tahun 2011 menunjukkan satu milyar 

orang di dunia menderita Hipertensi, 2/3 diantaranya berada di negara 

berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Prevalensi Hipertensi 

akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang 
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dewasa di seluruh dunia terkena Hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan 

kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, dimana 1,5 juta kematian terjadi di 

Asia Tenggara yang 1/3 populasinya menderita Hipertensi sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. 

Prevalensi hipertensi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 

tahun 2013 di Indonesia berdasarkan pengukuran tekanan darah pada umur ≥ 18 

tahun adalah sebesar 25,8%. Prevalensi hipertensi di Jawa Timur tahun 2013 pada 

umur ≥ 18 tahun adalah 21,5%. Berdasarkan laporan tahunan Rumah Sakit di 

Jawa Timur tahun 2012, kasus penyakit terbanyak pasien rawat jalan di Rumah 

sakit tipe B yang berjumlah 24 Rumah Sakit, kasus terbanyak adalah hipertensi 

sebesar 112.583 kasus. Sama hal nya dengan Rumah Sakit tipe C, kasus terbanyak 

adalah hipertensi sebesar 42.212 kasus (Ardiansyah, 2012). 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyatakan hipertensi menempati peringkat ke 

dua berdasarkan pola 10 besar penyakit di puskesmas dengan jumlah kunjungan 

sebanyak 89,394 kunjungan selama tahun 2016. Jumlah penderita hipertensi 

dengan umur ≥ 18 tahun pada tahun 2016 yaitu 54,944 penderita dengan 27,542 

laki-laki dan 27,402 perempuan. Kabupaten buleleng merupakan kabupaten yang 

menempati posisi tertinggi penderita hipertensi terbanyak pada umur ≥ 18 tahun 

dengan jumlah kasus sebanyak 14,700 penderita hipertensi sedangkan untuk 

kabupaten Gianyar menempati posisi ke 3 jumlah penderita hipertensi dengan 

5,867 penderita di tahun 2016 (Profil Kesehatan Provinsi Bali, 2016). 

    Berdasarkan data rekam medis pasien hipertensi di UPT Kesmas Sukawati 1 

tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember jumlah kunjungan pada 

penderita hipertensi dilihat dari usia 20-70 tahun keatas sebanyak 1475 
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kunjungan. Penderita laki-laki sebanyak 786 orang dan perempuan sebanyak 689 

orang. Dari jumlah kunjungan diatas usia yang paling banyak menderita hipertensi 

yaitu pada usia 60-69 tahun dengan rincian laki-laki sebanyak 203 orang dan 

perempuan sebanyak 188 orang. Tahun 2018 dari bulan Januari sampai Agustus 

jumlah kunjungan pada penderita hipertensi dari usia 20-70 tahun keatas sebanyak 

539 kunjungan. Pada laki-laki sebanyak 272 orang dan perempuan sebanyak 261 

orang. Dari jumlah kunjungan usia yang paling banyak menderita hipertensi pada 

bulan Januari sampai Agustus yaitu pada usia 60-69 tahun dengan rincian laki-laki 

sebanyak 70 orang dan perempuan sebanyak 57 orang. Salah satu masalah pada 

lansia dengan hipertensi adalah  gangguan pola tidur. Hipertensi dapat dicegah 

dengan mengendalikan faktor resiko yang sebagian besar merupakan faktor 

perilaku berupa kebiasaan hidup salah satunya pola tidur. Gangguan pola tidur 

adalah gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor ekternal (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Javaheri, 2008), kurang tidur sebagai 

faktor resiko hipertensi pada orang dewasa. Hasil tidur yang lebih singkat dapat 

menyebabkan gangguan metabolisme dan endokrin yang dapat berkontribusi 

menyebabkan gangguan kardiovaskular (Javaheri, 2008). Tekanan darah secara 

normal menurun ketika sedang tidur normal. Apabila tidur mengalami gangguan, 

maka tidak terjadi penurunan tekanan darah saat tidur sehingga akan 

meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Jika setiap penderita hipertensi tidak 

mengalami penurunan normal 5% dan maka kemungkinan 20% akan terjadi 

peningkatan tekanan darah (Calhoun and Harding, 2010). 
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Berdasarkan uraian di atas mengenai jumlah kejadian akibat kasus hipertensi 

dan banyaknya yang mengalami gangguan pola tidur pada klien hipertensi, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pada Lansia Hipertensi Dengan Gangguan Pola Tidur” di Wilayah 

Kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar tahun 2019. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, rumusan masalah 

peneliti sebagai berikut adalah “Bagaimana Asuhan Keperawatan Lansia  

Hipertensi dengan Gangguan Pola Tidur Di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 

1 Gianyar Tahun 2019?”. 

 

C. Tujuan Studi Kasus 

Tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggambarkan Asuhan 

Keperawatan pada lansia Hipetensi dengan gangguan pola tidur di wilayah kerja 

UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian studi kasus gambaran asuhan keperawatan pada 

lansia hipetensi dengan gangguan pola tidur di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati 1 Gianyar. 

a. Mengidentifikasi pengkajian pada klien hipetensi dengan gangguan pola tidur 

di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar. 
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b. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada lansia hipertensi dengan 

masala keperawatan gangguan pola tidur di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati 1 Gianyar. 

c. Mengidentifikasi rumusan diagnosa keperawatan pada lansia hipertensi yang 

memiliki masalah gangguan pola tidur di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati 1 Gianyar. 

d. Mengidentifikasi perumusan rencana keperawatan pada lansia hipertensi 

dengan gangguan pola tidur di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 1 

Gianyar. 

e. Mengidentifikasi pelaksanaan tindakan keperawatan pada lansia hipertensi 

dengan gangguan pola tidur di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 1 

Gianyar. 

f. Mengidentifikasi evaluasi dari tindakan keperawatan pada lansia hipertensi 

dengan gangguan pola tidur di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati 1 

Gianyar. 

 

D. Manfaat Studi Kasus 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam asuhan keperawatan pada Lansia Hipertensi 

dengan gangguan pola tidur. 

b. Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data dasar 

penelitian selanjutnya dengan metode yang berbeda. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian 

mengenai asuhan keperawatan pada Lansia Hipertensi dengan masalah 

gangguang pola tidur. 

b. Bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas 

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

peningkatkan inovasi dalam asuhan keperawatan pada Hipertensi dengan 

masalah kesiapan peningkatan pengetahuan. 

c. Bagi Klien dan Keluarga 

Sebagai media informasi keluarga tentang Lansia Hipertensi dengan masalah 

gangguan pola tidur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


