
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatnya tekanan pada

pembuluh darah ateri dimana tekanan darah sistolik sama dengan atau diatas 140

mmHg serta tekanan diastolik sama dengan atau diatas 90 mmHg, pada orang

dewasa normanya tekanan darah sistoliknya yaitu 120 mmHg dan tekanan darah

diastoliknya 80 mmHg. Yang mengalirkan darah  dari jantung keseluruh tubuh

adalah pembuluh darah setiap kali jantung berdetak, memompa darah kedalam

pembuluh tekanan darah dipicu oleh tekanan darah kemudian  mendorong dinding

pembuluh darah (ateri) seperti yang dipompa oleh jantung. Semakin tingginya

tekanan pembuluh darah maka lebih keras jantung dalam memompa darah.(World

Health Organization, 2013)

Meningkatnya tekanan darah dengan jangka waktu yang  lama dapat

menyebabkan timbulnya gagal ginjal, penyakit jantung koroner dan stroke.

Penyakit ini disebut sebagai silent killer dimana suatu gejala hipertensi dapat

bervariasi terhadap masing-masing individu dan memiliki kesamaan dengan

gejala penyakit lainnya. Kebanyakan penderita hipertensi dengan tekanan darah

tidak terkontrol memperlihatkan jumlahnya terus cenderung meningkat.

(kementerian kesehatan RI, 2014)

Menurut data (World Health Organization, 2013) di dunia terdapat 40% dari

orang dewasa yang berusia diatas 25 tahun memiliki tekanan darah tinggi dan

Angka kejadian hipertensi di seluruh dunia mencapai 1 milliar penduduk.

Hipertensi lebih umum terjadi di Negara-negara dengan penghasilan rendah atau
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menengah, karena sistem kesehatan yang kurang sistematis. Hal tersebut

menimbulkan hipertensi menjadi pemicu kematian terbesar sekitar 9,4 juta kasus

kematian disebabkan hipertensi. Berdasarkan dari hasil (Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan, 2013) di Indonesia prevalensi hipertensi yang di dapat

melalui hasil dari pengkuran pada umur ≥18 tahun yaitu 25,8%. Menurut data

(Kemenkes.RI, 2014), menyatakan bahwa penyakit hipertensi sampai sekarang

masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia. Prevalensi jumlah tekanan

darah tertinggi di Indonesia jika dilihat berdasarkan provinsi, pada tahun 2013

prevalensi kejadian hipertensi tertinggi berada di Bangka Belitung sebesar 30,9%

dan prevalensi kejadian hipertensi terendah berada di Papua sebesar 16,8%.

Berdasarkan data (Kusrini et al., 2013) prevalensi hipertensi pada usia ≥ 18

tahun terdapat di Provinsi Bali yang dihasilkan melalui jawaban pernah di

diagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 8,8%. Prevalensi hipertensi di Provinsi

Bali berdasarkan hasil dari pengukuran pada usia ≥ 18 tahun sebesar 19,9%.

Sementara itu kunjungan pasien hipertensi pada pasien rawat inap di RSU

provinsi bali tahun 2016 sebesar 1242 dan kunjungan pasien hipertensi puskesmas

di provinsi bali tahun 2016 sebesar 89.394. (Bali, 2016). Dari data jumlah

penderita hipertensi di Kabupaten Gianyar RSU Sanjiwani sebanyak 3.201

penderita hipertensi (Dinkes Gianyar, 2017) sedangkan penderita hipertensi di

UPT Kesmas Sukawati I Gianyar tahun 2016 sebanyak 2.913. Berdasarkan data

prevalensi penderita hipertensi dihasilkan melalui jawaban pernah di diagnosis

oleh tenaga kesehatan sebesar 8,96% kasus. Dalam data rekam medis pasien di

UPT Kesmas Sukawati I, hipertensi menempati peringkat ke 4 dalam pola 10

besar penyakit pada tahun 2016 dengan 2,913 kunjungan. Berdasarkan dari hasil
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observasi pendahuluan dalam penelitian di Banjar Manyar, Desa Ketewel,

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk mendapat hasil tingkat

kecemasan pada penderita hipertensi dengan melakukan suatu wawancara dengan

10 responden yang dilaksanakan pada bulan November 2017. Hasil observasi

diketahui 70% responden mempunyai tingkat kecemasan dengan Hipertensi yang

rendah dan tidak sering dalam melakukan suatu pengontrolan dengan alasan

42,8% (3 respoden) yang merasa dirinya sehat dan tidak mengalami keluhan

42,8% (3 responden) sibuk karena aktivitas banyak 14,2%, tidak ada diajak ke

fasilitas kesehatan.

Prevalensi tingkat kecemasan pada pasien hipertensi tertinggi di dunia yaitu

berada di afrika yaitu tempatnya di rumah sakit menelik II referral addis ababa

ethiopia data yang didapatkan yaitu penderita hipertensi yang mengalami

kecemasan yaitu  28,5%. Dalam  penelitian yang dilakukan terdapat 417 peserta

dalam penelitian ini. Penderita hipertensi dengan usia 48-57 tahun didapatkan

jumlah hipertensi dengan tingkat kecemasan pada laki-laki yaitu 213 (51,1%), dan

jumlah hipertensi dengan tingkat kecemasan pada perempuan yaitu 75(17,9%)

yang di keluarkan dari penelitian yaitu 129 (30,9%). (Aberha, Gebeyehu, &

Ayano, 2016). Menurut(Yuwono, Ridwan, & Hanafi, 2017) Prevalensi dari

tingkat kecemasan pada pasien hipertensi di Dusun Kwancen Desa Bandongan

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan jumlah 35 pasien. Sesudah

diberitahu tentang pendidikan kesehatan penderita hipertensi yang mengalami

cemas ringan yaitu 13 pasien (37,1%) dan hipertensi yang mengalami kecemasan

sedang yaitu 3 pasien (8,6%) dan yang tidak mengalami cemas yaitu 19 pasien

(54,3%). Setelah tahu tentang penyakit yang di deritanya kecemasan akan muncul,
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cenderung kuwatir tentang kondisinya, merasa gelisah dan selalu memikirkan apa

yang akan terjadi selanjutnya. Prevalensi dari hasil penelitian di panti sosial tresna

werdha senjawari bandung menunjukkan hasil dari sebagian responden (62.5%)

yaitu mengalami tingkat kecemasan sedang, (27.5%) yaitu mengalami tingkat

kecemasan yang berat, dan (10%) mengalami tingkat kecemasan yang ringan.

Dari hasil responden (87.5%) dengan hipertensi sedang, (7.5%) mengalami

hipertensi yang berat, dan responden lainnya (5%) mengalami hipertensi yang

ringan. Hasil statistik menunjukkan bahwa asymsig < 0,05. Nilai C = 0,63

termasuk ke dalam interval (0,51 < C < 0,75), dari korelasi tingkat kecemasan

dengan hipertensi termasuk kategori derajat asosiasi kuat. Peneliti menyarankan

agar perawat dapat melakukan upaya dari  promotif dan preventif agar dapat

mengurangi angka kejadian hipertensi pada usia lanjut melalui pendidikan

kesehatan tentang mekanisme koping untuk mengurangi kecemasan pada usia

lanjut.(Tingkat, Dengan, & Bsi, 2016)

Hipertensi pada ansietas jika tidak ditangani maka dampak yang ditimbulkan

sangat luas, bahkan dapat berakhir dengan kematian. Kematian terjadi akibat

dampak hipertensi itu sendiri atau penyakit lain yang diawali oleh hipertensi

antara lain kerusakan ginjal dan serangan jantung. Penderita hipertensi dengan

kecemasan diberikan terapi relaksasi  beberapa metode relaksasi atau latihan

menanggulangi kecemasan tampaknya dapat mengurangi hipertensi dengan

kecemasan pada orang, hasilnya cukup berarti atau kemungkinan terjadinya

kecemasan dapat dikurangi dengan tindakan itu saja.(Lingga, 2012)

Semua pasien dan individu dengan riwayat keluarga hipertensi dengan

kecemasan perlu diberikan modifikasi gaya hidup dengan diberikan edukasi
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mengenai perubahan gaya hidup, seperti menurunkan kegemukan, asupan garam

(total <g/hari), asupan lemak jenuh dan alkohol (<21 unit dan perempuan <14 unit

per minggu), banyak makan buah dan sayuran, tidak merokok dan berolahraga

teratur, semua ini terbukti dapat merendahkan tekanan darah dan menghilangkan

kecemasan, dapat menurunkan penggunaan obat-obatan. (Leatham aubrey, 2005)

Sesuai dengan uraian data di atas yang didapat mengenai jumlah angka

kejadian akibat kasus hipertensi yang mengalami kecemasan dan pentingnya

pemberian edukasi pada penderita hipertensi untuk mencegah terjadinya

komplikasi maka peneliti mengambil studi kasus yang berjudul “Gambaran

asuhan keperawatan pada pasien Hipertensi dengan Ansietas”. Hal ini juga

diharapkan dapat membantu meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan

keperawatan dan diharapkan mendapat kontribusi yang positif terhadap

pengendalian penyakit penderita hipertensi dengan kecemasan di UPT Kesmas

Sukawati I tahun 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu : “Bagaimanakah Gambaran asuhan keperawatan pada pasien

Hipertensi dengan Ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar ?”.

C. Tujuan Studi Kasus

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

berikut:

1. Tujuan Umum

Menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan ansietas

di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.
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2. Tujuan Khusus

Melaksanakan pengkajian pasien hipertensi dengan Ansietas di UPT Kesmas

Sukawati I Gianyar tahun 2018.

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien hipertensi dengan

ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

b. Mengidentifikasi diagnosis keperawatan pada pasien hipertensi dengan

ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien hipertensi dengan

ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

d. Mengobservasi implementasi atau tindakan keperawatan pada pasien

hipertensi dengan ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

e. Mengidentifikasi hasil evaluasi tindakan keperawatan yang diberikan pada

pasien hipertensi dengan ansietas di UPT Kesmas Sukawati I Gianyar.

D. Manfaat Studi Kasus

1. Manfaat Teoritis

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

pengetahuan dan teknologi dalam asuhan keperawatan pada pasien Hipertensi

dengan ansietas.

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 Penulis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai

asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan ansietas.

b. Bagi Puskesmas

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

peningkatan inovasi dalam asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan

ansietas.

c. Bagi Pasien dan keluarga

Sebagai media informasi keluarga tentang ansietas pada Pasien dengan

hipertensi.


