
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Saat ini masalah kesehatan telah bergeser dari penyakit infeksi ke 

penyakit degeneratif. Penyebabnya adalah karena perubahan gaya hidup, pola 

makan, faktor lingkungan, kurangnya aktifitas fisik serta stress. Gaya hidup pada 

masyarakat saat ini cenderung sangat kurang aktifitas fisik. Selain itu dengan 

kemajuan zaman saat ini sangat banyak makanan cepat saji yang banyak 

mengandung lemak dan asupan natrium sehingga dapat memicu penyakit 

degeneratif (Waloya, 2013) 

Pada umumnya penyakit degeneratif dialami oleh lansia yang 

disebabkan oleh degenerasi sistem tubuh. Hipertensi merupakan salah satu 

penyakit degeneratif yang pada umumnya diderita oleh lansia (Ibrahim HS, 

2016). Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali 

pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang 

(Kemenkes.RI, 2014). Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan 

gangguan target organ, serta menyebabkan serangan jantung, gangguan ginjal, 

stroke, serta kebutaan (Ani & Widiana, 2017) 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 

1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi, jumlah penyandang hipertensi 

terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 ada 1,5 miliar 

orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang 

meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Hipertensi cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun di hitung dari tahun 2013 hingga tahun 2018 
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mengalami peningkatan yang besar yaitu pada tahun 2013 penderita hipertensi yang 

tercatat sebesar 25.8 % dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 34.1 % 

(Riskesdas, 2018). Presentase angka kejadian hipertensi tertinggi terjadi pada 

kelompok umur 55-64 tahun (55,2%), Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% 

diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang 

terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat 

(Riskesdas, 2018).  

 Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menduduki 

urutan ketiga dari sepuluh diagnosis penyakit terbanyak di Bali (Dinkes, 2019). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2019) kategori 5 predikat 

tertinggi dari 9 Kabupaten/Kota di Bali adalah Gianyar sebanyak 284.744 orang, 

Denpasar 127.638 orang, Buleleng 81.674 orang, Badung 81.570 orang, Jembrana 

37.007 orang. Berdasarkan hasil studi kasus yang penulis peroleh di UPT 

Puskesmas IV Denpasar Selatan diperoleh data sebagai berikut. Jumlah pasien yang 

melakukan kontrol dengan diagnosis hipertensi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 

yaitu sebanyak 2.550 orang, dimana pada tahun 2017 sebanyak 701 orang, tahun 

2018 sebanyak 971 orang, dan tahun 2019 sebanyak 877 orang yang melakukan 

kontrol dengan diagnosis hipertensi.  

 Pengobatan hipertensi merupakan hal yang esensial dalam mengontrol 

hipertensi lansia. Kenyataannya kepatuhan pengobatan lansia masih rendah 

dibandingkan dengan pasien yang lebih muda (Ratna, 2011). Berbagai faktor yang 

menyebabkan kepatuhan pengobatan yang rendah pada lansia yaitu fungsi kognitif, 

depresi, sindrom kelemahan, usia, tingkat pendidikan, hidup sendiri, kepuasan 

pengobatan, penjelasan tentang konseling obat dan akses terbatas ke pelayanan 
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kesehatan. Untuk meningkatkan kepatuhan lansia dalam dalam pengobatan 

dibutuhkan edukasi. Edukasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan 

pengobatan hipertensi pada pasien lansia yaitu edukasi terstruktur lansia dan 

keluarga (Ningsih, 2017) 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan studi kasus dengan judul “Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian 

Edukasi Kesehatan Terhadap Ketidakpatuhan Program Pengobatan pada Lansia 

Hipertensi” dengan harapan dapat bermanfaat untuk mengatasi ketidakpatuhan 

program pengobatan pada lansia hipertensi. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu masalah 

pada studi kasus ini yaitu “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pemberian Edukasi Kesehatan Terhadap Ketidakpatuhan Program Pengobatan 

pada Lansia Hipertensi di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2020?”  

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

 

Tujuan umum studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pemberian edukasi kesehatan terhadap ketidakpatuhan program 

pengobatan pada lansia hipertensi di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 

2020. 

2. Tujuan khusus 

Secara lebih khusus studi kasus di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan 

tahun 2020, bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 
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a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada lansia hipertensi dengan 

ketidakpatuhan program pengobatan di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan 

tahun 2020 

b. Mendeskripsikan diagnosis keperawatan dengan ketidakpatuhan program 

pengobatan pada lansia hipertensi di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan 

tahun 2020 

c. Menganalisis perumusan intervensi keperawatan dengan pemberian edukasi 

kesehatan pada lansia hipertensi dengan ketidakpatuhan program pengobatan 

di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2020 

d. Mengobservasi implementasi keperawatan dengan pemberian edukasi 

kesehatan terhadap ketidakpatuhan program pengobatan pada lansia hipertensi 

di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2020 

e. Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan dengan pemberian edukasi 

kesehatan terhadap ketidakpatuhan program pengobatan pada lansia hipertensi 

di UPT Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2020 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat teoritis 

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat 

tentang pentingnya edukasi kesehatan terhadap ketidakpatuhan program 

pengobatan pada lansia hipertensi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi tenaga kesehatan 

Hasil studi kasus ini dapat diaplikasikan oleh semua tenaga kesehatan 

khususnya dalam melakukan pemberian edukasi kesehatan pada lansia hipertensi. 
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b. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis tentang gambaran 

asuhan keperawatan pemberian edukasi kesehatan terhadap ketidakpatuhan 

program pengobatan pada lansia hipertensi. Selain itu, studi kasus ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu cara dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari 

institusi pendidikan. 

c. Bagi pasien dan keluarga 

Sebagai media informasi pasien dan keluarga tentang bahaya dari 

ketidakpatuhan terhadap program pengobatan pada lansia dengan hipertensi.


