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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg, berdasarkan pada dua kali 

pengukuran atau lebih. (Brunner & Suddarth, 2014) 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah tekanan darah sistolik lebih 

dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama 

dengan 90 mmHg, atau bila klien memiliki obat antihipertensi. ( Arif Mansjoer, 

1999)  

Klien Hipertensi beresiko terserang penyakit lain yang timbul dapat 

berakibat kematian. Dalam jangka panjang, jika hipertensi tidak dikendalikan 

akan berdampak pada timbulnya komplikasi penyakit lain. Komplikasi 

hipertensi pada organ lain dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, 

perdarahan selaput bening pada retina mata, pecahnya pembuluh darah di otak 

dan kelumpuhan.  

Pada tanggal 13 November 2017, American Heart Association (AHA) dan 

American College of Cardiology (ACC) mengeluarkan pedoman hipertensi 

terbaru. Pedoman ini berisikan banyak perubahan besar dalam pengelolaan 

hipertensi. Salah satu lompatan terbesar pedoman ini adalah perubahan 

klasifikasi atau bahkan definisi hipertensi dimana sebelumnya hipertensi 
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dinyatakan sebagai peningkatan tekanan darah arteri sistemik yang menetap 

dimana tekanan darah sistolik  ≥ 140 Hgmm atau tekanan darah diastolik  ≥ 90 

mmHg. Pada pedoman hipertensi tersebut maka hipertensi ditetapkan apabila 

tekanan darah sistolik  ≥130 mmHg atau tekanan darah diastolik  ≥ 80 mmHg. 

(Rifan, 2017) 

Perlunya suatu tindakan pencegahan komplikasi berkaitan dengan angka 

kejadian hipertensi akan terus meningkat dan pada tahun 2025 sekitar 29 

persen diprediksi orang dewasa di seluruh dunia akan mengidap hipertensi 

(WHO, 2017). Peningkatan kasus hipertensi juga terjadi di Indonesia, Survei 

Indikator Nasional (Sirkesnas) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 32,4 

persen penduduk Indonesia mengidap hipertensi. Mengingat angka kejadian 

hipertensi dari Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 sebesar 25,8 

persen saja. Hal ini menujukkan bahwa setiap tahun angka hipertensi terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya masyarakat pada kebiasaan merokok, 

konsumsi garam hingga minimnya buah dan sayur. (Anwar Firdaus, 2017) 

Intervensi atau penatalaksanaan yang pertama dan paling penting pada 

klien hipertensi adalah meningkatkan pengetahuan (Brunner & Suddarth, 

2014). Perubahan gaya hidup tetap merupakan rekomendasi tatalaksana lini 

pertama pada orang dengan peningkatan tekanan darah. Bagi mereka yang 

berada dalam hipertensi stadium satu, dimana tekanan darah sistolik 130 

sampai 139 dan tekanan darah diastolik 80 sampai 89, pemberian obat anti 

hipertensi akan tergantung pada riwayat klien apakah pernah menderita 

serangan jantung atau stroke. (Rifan, 2017) 
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Menurut data dari Puskesmas Sukodono, pada tahun 2015 sebanyak 

1294 jiwa tercatat sebagai klien Hipertensi, kemudian pada tahun 2016 

sebanyak 1674 jiwa tercatat sebagai klien hipertensi, sedangkan 2017 sebanyak 

1150 jiwa. Tercatat sebagai klien baru ataupun telah menjadi klien lama 

sebagai klien hipertensi adalah sebuah tanggungan yang perlu diobservasi terus 

menerus. Sementara untuk klien Hipertensi di Puskesmas Sukodono usia 

dewasa (20-44 tahun), tiga tahun terakhir berturut-turut sebanyak 281, 240, 430 

jiwa. 

Sedangkan jumlah klien stroke di Puskesmas Sukodono sebagai salah 

satu komplikasi dari Hipertensi, tercatat tiga tahun berturut-turut mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2015 tercatat 281 jiwa 

menjadi klien stroke. Pada tahun 2016 sebanyak 240 jiwa dan pada tahun 2017 

sebanyak 430 jiwa. 

Berdasarkan  studi penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada minggu 

ketiga bulan Februari 2018 dengan 10 klien hipertensi, sebanyak 5 klien tidak 

mengetahui pencegahan komplikasi dalam kepatuhan diet. 5 klien tidak 

mengetahui pencegahan komplikasi dalam pengelolaan stres, 4 klien tidak 

mengetahui pencegahan komplikasi dalam rutin olahraga dan 8 klien tidak 

mengetahui pencegahan komplikasi dalam keteraturan obat.  

Bertitik tolak pada studi penelitian, maka peneliti ingin mengetahui 

“Tingkat Pengetahuan Klien Hipertensi Pada Pencegahan Komplikasi di 

Puskesmas Sukodono.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengetahuan klien hipertensi terhadap pencegahan komplikasi di 

Puskesmas Sukodono? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengetahuan klien Hipertensi terhadap pencegahan 

komplikasi di Puskesmas Sukodono. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang pencegahan komplikasi 

penyakit hipertensi dalam kepatuhan diet pada klien Hipertensi di 

Puskesmas Sukodono. 

b. Untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang pencegahan komplikasi 

penyakit hipertensi dalam pengelolaan stres pada klien Hipertensi di 

Puskesmas Sukodono. 

c. Untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang pencegahan komplikasi 

penyakit hipertensi dalam olahraga rutin pada klien Hipertensi di 

Puskesmas Sukodono. 

d. Untuk mengidentifikasi pengetahuan tentang pencegahan komplikasi 

penyakit hipertensi dalam keteraturan obat pada klien Hipertensi di 

Puskesmas Sukodono. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai sumber referensi baru dalam pelaksanaan pencegahan 

komplikasi pada klien Hipertensi. Serta, menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dan sebagai 

pengalaman dalam mengetahui tingkat pengetahuan dengan kejadian 

Hipertensi.  

1.4.2 Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Sebagai acuan mengenai pelaksaan terkait penyakit Hipertensi 

baik dari segi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.  

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Merupakan badan (sumber) data peneliti berikutnya dan sebagai 

kotivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dan sebagai giat untuk terus meningkatkan kualitas sinergi 

praktek keperawatan di masyarakat pada umumnya. 

 

 


