
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Lansia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota masyarakat 

yang setiap tahun bertambah jumlahnya serta sejalan dengan peningkatan usia 

harapan hidup, hal ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Berbagai 

macam tantangan akibat penuaan penduduk telah menyentuh berbagai aspek 

kehidupan di dunia khususnya Indonesia. Di Indonesia, hal-hal yang terkait 

dengan lansia diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang Undang Republik 

Indonesia No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia dalam Pasal 1 dan 

Pasal 2  bahwa, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 

lebih dari 60 tahun (Surdiman, 2011). 

 Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI (2014), menyatakan keberhasilan 

pembangunan di berbagai bidang terutama dibidang kesehatan menyebabkan 

terjadinya peningkatan usia harapan hidup penduduk di dunia termasuk di 

Indonesia. Namun dibalik keberhasilan peningkatan usia harapan hidup, terselip 

tantangan yang harus diwaspadai, yaitu kedepannya Indonesia akan menghadapi 

beban tiga (triple burden) yaitu disamping meningkatnya angka kelahiran dan 

beban penyakit (menular atau tidak menular), juga akan terjadi peningkatan 

Angka Beban Tanggungan penduduk produktif terhadap kelompok usia tidak 

produktif. 

 American Health Assosiation (AHA) 2016 melaporkan 85,7 juta atau 34% 

orang di Amerika menderita hipertensi dan diperkirakan pada tahun 2030 

prevalensinya akan terus meningkat 41,4%, jumlah ini naik 8,4% dari tahun 2013. 
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Di kawasan Asia tenggara dilaporkan 1/3 penduduknya menderita hipertensi dan 

1,5 juta orang meninggal tiap tahunnya akibat tekanan darah tinggi. Dari tahun-

ketahun penderita hipertensi terbanyak diderita oleh umur 45-≥70 tahun dan tiga 

per empat penderita hipertensi berada di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia (Lisnawati, 2018). 

 Dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 dinyatakan bahwa 

jika dilihat proporsinya terhadap total penduduk, penduduk usia 60 tahun ke atas 

mengalami peningkatan dari sekitar 4,5% (5,3 juta jiwa) pada tahun 1971 menjadi 

7,4% (14,4 juta jiwa) tahun 2000. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa 

Indonesia sudah mengarah pada era (aging population) peduduk berstruktur tua 

(Suardiman, 2011). Berdasarkan hasil sensus tahun 2017 jumlah lansia di 

Indonesia terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia Indonesia ( 9.03 %) (Badan 

Statistik Pusat, 2017). Semakin meningkat jumlah penduduk usia lanjut akan 

berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan terkait dengan penurunan pada 

kondisi fisik, psikis, dan sosial orang tersebut. Melihat dari jumlah lansia dari 

tahun-ketahun di Indonesia tentu hal ini akan berbanding lurus dengan masalah 

kesehatan yang terjadi di Indonesia itu sendiri, khususnya masalah kesehatan pada 

lansia. Dengan bertambahnya usia pada penduduk Indonesia tentu akan 

berpengaruh pada penurunan kondisi fisik dan psikis dari lansia tersebut. 

Penggunaan koping tidak efektif  merupakan salah satu faktor yang dapat memicu 

lansia menjadi marah - marah. Saat marah biasanya tubuh akan menjadi tegang 

dan bagian otak akan ikut bekerja ekstra melalui peningkatan hormone adrenalin 

dan kortisol, sehingga marah dan emosi negatif lainnya akan cenderung menyita 

waktu dan membuat lansia kelelahan, akibatnya kondisi tubuh dalam keadaan 
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yang rentan dan mudah terserang penyakit yang akan membawa ke kondisi yang 

rawan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan (Putriandri, 2016). Masalah 

yang saat ini banyak dialami oleh lansia adalah masalah hipertensi. 

 Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI (2014), menyatakan bahwa 

hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang menyebabkan 

kematian nomor satu secara global setiap tahunnya di dunia. Prevalensi hipertensi 

di Indonesia menurut Riskesdas (2013) yang didapatkan melalui kuesioner yang 

didiagnosis tenaga kesehatan sebesar 9,4 %, yang didiagnosis tenaga kesehatan 

atau sedang minum obat sebesar 9,5 %.  Dinyatakan  ada 0,1 persen yang minum 

obat sendiri. Responden yang memiliki tekanan darah normal tetapi sedang 

minum obat hipertensi sebesar 0.7 %. Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia seb 

esar 26,5% (25,8 + 0,7 %) dan hipertensi pada responden umur 65 tahun keatas 

atau lanjut usia menurut karakteristik prevalensi yang menggunakan metode 

pengukuran 57,6%, yang didiagnosa hipertensi dengan metode wawancara 26,4% 

dan yang di diagnosa hipertensi atau sedang minum obat sebanyak 26,7% 

(Riskesdas, 2013). Prevalensi hipertensi di Provinsi Bali yang menggunakan  

metode pengukuran di dapatkan sebesar ( 19,5%)  dan  yang mengunakan metode 

wawancara responden yang di diagnose penyakit hipertensi (8,8%), yang 

didiagnosa atau sedang mengkonsumsi obat (8,7%). Menurut karakteristik 

prevalensi hipertensi pada responden umur 60 tahun keatas atau lanjut usia yang 

didiagnosa hipertensi dengan metode pengukuran 86.3%, yang menggunakan 

metode wawancara didiagnosa hipertensi sebanyak 46,9% dan yang didiagnosa 

hipertensi atau sedang minum obat sebanyak 47,1% (Riskesdas, 2013). Hasil 

analisis juga mendapatkan kasus hipertensi yang sudah terdiagnosis oleh tenaga 
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kesehatan atau yang telah minum obat hipertensi masih rendah yaitu hanya 

24,2%, yang menunjukkan 75,8% kasus hipertensi di masyarakat belum 

terjangkau pelayanan kesehatan. Mengingat komplikasi yang ditimbulkan dari 

kasus hipertensi yang tidak mendapat pengobatan yang adekuat misalnya 

terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal (Rahajeng & 

Tuminah, 2009). 

 Pada analisis hipertensi terbatas pada usia 15-17 tahun menurut JNC VII 

2003 didapatkan prevalensi nasional sebesar 5,3 persen (laki-laki 6,0% dan 

perempuan 4,7%), perdesaan (5,6%) lebih tinggi dari perkotaan (5,1%) 

(Riskesdas, 2013). Sehingga kelompok dengan pendidikan lebih rendah dan 

kelompok tidak bekerja lebih rentan mengalami tekanan darah yang meningkat, 

baik itu dikarenakan pada pola makan yang kurang baik, perilaku kesehatan 

sehari-hari, dan faktor-faktor resiko yang mampu meningkatkan tekanan darah 

seseorang khususnya lansia. Berdasarkan perilaku merokok, proporsi responden 

yang dulu pernah merokok setiap hari pada kelompok hipertensi ditemukan lebih 

tinggi (4,9%) dari pada kelompok kontrol (2,6%), dan risiko perilaku pernah 

merokok ini secara bermakna ditemukan sebesar 1,11 kali dibandingkan yang 

tidak pernah merokok. Berdasarkan perilaku konsumsi alkohol, proporsi 

mengonsumsi alkohol 1 bulan terakhir ditemukan lebih tinggi pada kelompok 

hipertensi (4,0%) daripada kontrol (1,8%). Risiko hipertensi bagi mereka yang 

mengonsumsi alkohol 1 bulan terakhir ditemukan bermakna, yaitu sebesar 1,12 

kali (Rahajeng & Tuminah, 2009). 

 Pria lebih banyak mengalami kemungkinan hipertensi dari pada wanita, 

seringkali dipicu oleh perilaku tidak sehat (merokok dan konsumsi alkohol), 
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depresi dan rendahnya status pekerjaan, perasaan kurang nyaman terhadap 

pekerjaan dan pengangguran. Demikian halnya pengaruh faktor pendidikan dan 

pekerjaan. Hal ini diduga berkaitan dengan gaya hidup yang berkaitan dengan 

status sosial. Mereka yang ber-pendidikan rendah berkaitan dengan rendahnya 

kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dan rendahnya akses terhadap sarana 

pelayanan kesehatan. Sedangkan masalah pekerjaan diduga berkaitan dengan 

masalah psikologis yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan (Rahajeng & 

Tuminah, 2009). 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia Hipertensi dengan Koping Individu 

Tidak Efektif di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar 2019. 

B. Rumusan Masalah Studi Kasus 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada lansia hipertensi 

dengan koping individu tidak efektif di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I 

Gianyar tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian Studi Kasus 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan umum 

Menggambarkan asuhan keperawatan lansia hipertensi dengan koping 

individu tidak efektif. 
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2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi pengkajian klien hipertensi dengan koping individu tidak 

efektif. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada lansia hipertensi dengan 

masalah koping individu tidak efektif. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada lansia hipertensi dengan 

koping individu tidak efektif di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. 

d. Mengidentifikasi implementasi atau tindakan keperawatan pada lansia 

hipertensi dengan koping individu tidak efektif. 

e. Mengidentifiksi evaluasi tindakan keperawatan yang diberikan pada lansia 

hipertensi dengan koping individu tidak efektif di UPT Kesmas Sukawatin I 

Gianyar. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lansia mengenai gaya hidup 

pengidap hidpertensi. 

b. Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat dijadikan 

data dasar bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan 

sehingga penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan bermanfaat. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti mengenai asuhan keperawatan pada lansia hipertensi dengan 

koping individu tidak efektif. 

b. Bagi puskesmas 

Dengan adanya hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau pertimbangan bagi petugas di UPT Kesmas Sukawati I untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan pada lansia dengan hipertensi 

c. Bagi klien dan keluarga 

Sebagai pedoman klien dan keluarga untuk mendukung anggota keluarga 

dengan hipertensi terutama terhadap lansia dalam upaya mengurangi peningkatan  

kasus hipertensi di usia lanjut.


