
 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

  Definisi dari Hipertensi banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut 

WHO,  Hipertensi adalah suatu gangguan yang  terjadi apabila tekanan darah  

berada diatas 160/95 mmHg. Kemudian, Hipertensi merupakan tekanan darah 

Persisten atau terus menerus sehingga melebihi batas normal dimana tekanan 

sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastole di atas 90 mmHg (Suzzane C, 

2001). Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 

mmHg atau tekanan diastolik paling sedikit 90 mmHg, Hipertensi tidak hanya 

memiliki resiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga beresiko 

menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain seperti gangguan ginjal, saraf, 

dan pembuluh darah. Semakin tinggi tekanan darah,maka resiko yang didapat 

akan semakin besar (Sylvia Price, 2012) .                        

  WHO menetapkan klasifikasi Hipertensi dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu 

tingkat 1 tekanan darah meningkat tanpa gejala-gejala dari gangguan atau 

kerusakan sistem kardiovaskuler. Tingkat II tekanan darah yaitu dengan gejala 

hipertrofi kardiovaskuler, tetapi tanpa adanya gejala-gejala kerusakan atau 

gangguan dari alat atau organ lain. Tingkat III yaitu tekanan darah meningkat 

dengan gejala-gejala yang jelas dari kerusakan dan gangguan faal dari target organ 

(JNC, 2003)  

  Curah jantung dan tahanan perifer dapat mempengaruhi tekanan darah. 

Saat berada dalam kondisi normal, nilai curah jantung akan bervariasi kebalikan 



2 

 

dengan total perubahan tahanan perifer. Tahanan perifer total meningkat di atas 

normal maka curah jantung akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya 

apabila tahanan perifer menurun maka curah jantung akan mengalami 

peningkatan. Meningkatnya curah jantung dapat meningkatkan tekanan darah 

sistolik, sedangkan peningkatan tahanan perifer akan meningkatkan distolik 

(Guyton, 2011).  

  Menurut Yayasan Jantung Indonesia,faktor-faktor resiko yang dapat 

menyebabkan hipertensi  dapat dibedakan menurut jenis hipertensi diantaranya 

yaitu hipertensi primer (essensial) merupakan tekanan darah tinggi yang 

disebabkan karena retensi air dan garam yang tidak normal, sensitifitas terhadap 

angiostenin,obesitas, hiperkolesteroemia, gangguan pada kestabilan emosi / stress 

dan merokok, Sedangkan Hipertensi sekunder merupakan tekanan darah tinggi 

yang disebabkan karena penyakit kalenjar adrenal, penyakit ginjal, toxemia 

gravidarum, peningkatan tekanan intra cranial,  tumor otak, dan pengaruh obat-

obatan tertentu seperti obat kontrasepsi (Endrawan, 2006).    

Adapun beberapa komplikasi yang biasa terjadi pada lansia dengan  

hipertensi diantaranya : penyakit pada pembuluh darah otak seperti stroke, 

perdarahan otak, transient ischemic attack  (TIA). Penyakit jantung seperti gagal 

jantung, angina pectoris, infark miokard akut (IMA). Penyakit ginjal seperti 

misalnya gagal ginjal. Dan beberapa penyakit mata seperti perdarahan pada retina, 

retina yang menebal dan oedema pada pupil (Yahya, 2005). 

Penduduk Amerika yang berumur diatas 20 tahun yang menderita 

hipertensi telah mencapai angka hingga 74,5 juta jiwa, hampir sekitar 90-95% 

kasus tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi menjadi penyebab terjadinya 
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kematian akibat penyakit jantung sebanyak 45% dan 51% penyebab kematian 

akibat penyakit stroke. Pada penelitian yang dilakukan oleh American Heart 

Association (AHA) di Amerika Serikat pada tahun 2009, didapatkan bahwa 

Hipertensi menjadi penyebab primer dan ikut berkontribusi terhadap 348.102 

lebih  kematian di Amerika Serikat (American Heart Association, 2014) 

Nutrisi adalah keseluruhan dari berbagai proses dalam tubuh manusia 

hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan 

bahan-bahan tersebut agar menghasilkan pelbagai aktivitas penting dalam 

tubuhnya sendiri (Beck, 2011). 

Makanan yang dimakan secara langsung atau tidak langsung berpengaruh 

terhadap kestabilan tekanan darah. Kandungan zat gizi seperti lemak dan sodium 

memiliki kaitan yang erat dengan munculnya hipertensi. Pelaksaanaan diet yang 

teratur dapat menormalkan hipertensi, yaitu dengan mengurangi makanan dengan 

tinggi garam, makanan yang berlemak, mengonsumsi makanan yang tinggi serat 

dan kalium, melakukan aktivitas olahraga menurut Julianti dalam (Novian, 2014).  

Asupan makanan dengan kandungan lemak dan natrium yang tinggi dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya tekanan darah dalam tubuh. Kenaikan kadar 

natrium dalam darah dapat merangsang sekresi renin dan mengakibatkan 

penyempitan pembuluh darah perifer yang berdampak pada semakin 

meningkatnya tekanan darah (Widyaningrum, 2012). 

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur 

kehidupan manusia, menurut pasal 1 ayat (2) UU No.13 tahun 1998 tentang 

kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 

lebih dari 60 tahun (Siti Maryam, 2008). 
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Persentase penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77% dari total penduduk 

pada tahun 2010 dan menjadi 11,34% pada tahun 2020, badan kesehatan dunia 

WHO menyatakan bahwa penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 

mendatang akan mencapai angka 11,34% atau tercatat 18,8juta orang (Abdul 

Muhith, 2016). 

Prevalensi Hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada 

umur ≥18 tahun adalah sebesar 25,8 persen, angka  tertinggi ditemukan di Bangka 

Belitung (30,9%), kemudian diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan 

Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). Prevalensi Hipertensi di Indonesia yang 

didapat melalui kuesioner terdiagnosis tenaga kesehatan adalah sebesar 9,4 

persen, yang didiagnosis tenaga kesehatan atau sedang minum obat sebesar 9,5 

persen. Para responden yang mempunyai tekanan darah normal tetapi sedang 

minum obat Hipertensi sebesar 0.7 persen. Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia 

adalah sebesar 26,5 persen (25,8% + 0,7 %) (Kementrian Kesehatan RI, 2016). 

Prevalensi  penderita hipertensi di Bali pada usia ≥60 tahun yang didapat 

melalui jawaban responden yang pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan adalah 

sebesar 19,1%. Sementara yang pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan atau 

sedang mengkonsumsi obat hipertensi adalah sebesar 19,3%. Prevalensi hipertensi 

di Bali adalah sebesar 19,9%  (Riskesdas,2013). 

Prevalensi penderita hipertensi di kabupaten Gianyar pada usia ≥18  

didapatkan bahwa jumlah penderita hipertensi pada laki-laki adalah sebanyak 

3.041 orang dan pada perempuan sebanyak 2.826 selama tahun 2016. Hipertensi 

berada di urutan ke 2 dalam 10 besar penyakit pada pasien rawat jalan di RSU di 
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Kabupaten Gianyar dengan jumlah kasus mencapai 3.201 kasus. (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gianyar, 2016) 

Berdasarkan data yang diperoleh di UPT Kesmas Sukawati I  pada tahun 

2016, Hipertensi menduduki peringkat ke empat dalam Daftar 10 Besar Penyakit 

UPT Kesmas Sukawati 1 tahun 2016 dengan total penderita mencapai 2913 orang. 

Jumlah penderita hipertensi yang melakukan kunjungan ke UPT Kesmas 

Sukawati I pada bulan Januari 2018 adalah sebanyak 68 orang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Amran, Febrianti dan Lies 

Irawanti di Panti Werdha Islamic Village Tangerang, didapatkan hasil bahwa 

terjadi perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi setelah diberikan buah-

buahan yang mengandung kalium selama 7 hari berturut-turut, perubahan yang 

terjadi mengarah pada penurunan tekanan sistolik. Rata-rata penurunan tekanan 

darah sistolik yang terjadi adalah sebesar7,67 mmHg dengan standar deviasi 2,96 

mmHg (Amran, Febrianti, & Irawanti, 2010) 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di UPT Kesmas Sukawati I pada 

tanggal 31 Januari 2018 didapatkan 68 orang dengan hipertensi yang melakukan 

kunjungan ke UPT Kesmas Sukawati pada bulan Januari 2018. Upaya-upaya yang 

telah dilakukan UPT Kesmas sebagai sistem pelayanan kesehatan dasar untuk 

menangani masalah hipertensi di wilayah kerjanya seperti, kunjungan ke rumah-

rumah warga terutama keluarga yang anggotanya memiliki penyakit hipertensi, 

melakukan /sosialisasi, pengobatan gratis, dan menyediakan layanan akupresur. 

Dan pada saat kegiatan praktik keperawatan Gerontik dan Keluarga pada bulan 

Desember 2017 di Banjar Keden, Sukawati ditemukan 8 pasien lansia dengan 

hipertensi dan 5 orang diantaranya memiliki berat badan kurang dari normal dan 
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setelah diberi edukasi, mereka menyatakan bersedia untuk memanajemen 

kebutuhan nutrisi yang seimbang untuk hipertensi dan sesuai dengan kebutuhan 

tubuhnya . 

   Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Gambaran Asuhan Keperawatan Pasien Hipertensi Dengan 

Kesiapan Peningkatan Nutrisi di  Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar 

”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

studi kasus ini adalah : “Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan  pasien 

hipertensi dengan kesiapan peningkatan nutrisi di  wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I Gianyar ?”. 

C. Tujuan Penulisan 

1.     Tujuan Umum 

         Mengetahui gambaran Asuhan Keperawatan  pasien hipertensi dengan 

kesiapan peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar . 

2.     Tujuan Khusus 

a.     Melakukan pengkajian pada  pasien hipertensi dengan kesiapan peningkatan 

nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. 

b.     Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. 

c.     Merencanakan intervensi pada pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar . 
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d.     Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. 

e.     Melaksanakan evaluasi dari tindakan keperawatan pada pasien hipertensi 

dengan kesiapan peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I 

Gianyar. 

f.     Menganalisis hasil studi kasus pada pada pasien hipertensi dengan  kesiapan 

peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat teoritis 

Studi kasus ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peningkatan dan 

pengembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan komunitas dalam 

membuat asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan kebutuhan nutrisi. 

2.   Manfaat Praktis 

a.     Hasil studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya sebagai bahan referensi bagi penelitian keperawatan komunitas dalam 

membuat asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan kesiapan 

peningkatan nutrisi. 

b.        Hasil studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perawat dalam 

meningkatkan mutu pelayanan dalam dan mampu dalam merumuskan membuat 

Asuhan Keperawatan pada pasien hipertensi dengan kesiapan peningkatan nutrisi. 

c.      Hasil studi kasus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasien dengan 

hipertensi sebagai acuan untuk meningkatkan wawasan terhadap hipertensi dan 

pengetahuan terhadap nutrisi yang tepat untuk hipertensi. 
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d.    Manfaat studi kasus untuk peneliti sendiri diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang asuhan keperawatan pada pasien 

hipertensi dengan kesiapan peningkatan nutrisi di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I Gianyar. Selain itu studi kasus ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

cara penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dari institusi pendidikan. 

 

 


