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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus (DM) menurut (American Diabetes Association, 2018) 

ialah penyakit yang terdapat pada hambatan metabolisme kronis yang diakibatkan 

oleh banyak aspek yang diisyarati dengan tingginya kandungan gula darah selaku 

akibat dari hambatan peranan terhadap insulin yang tidak adekuat. Diabetes 

melitus merupakan penyakit kronis yang kompleks serta membutuhkan perawatan 

medis berkepanjangan dengan pengurangan strategi resiko multi-faktor di luar 

kendali glikemik. 

Menurut (Castika & Melati, 2019) diabetes melitus (DM) merupakan suatu 

penyakit yang termasuk ke dalam kelompok penyakit metabolik, dimana 

karakteristik utamanya yaitu kadar gula dalam darah melebihi batas normal 

(hiperglikemia). Sedangkan menurut (LeMone, Priscilla, 2016) ialah penyakit 

kronis yang universal berlangsung pada yang telah berusia yang memerlukan 

supervisi medis berkepanjangan serta bimbingan perawatan mandiri pada 

penderita diabetes. Akan tetapi, tergantung pada jenis diabetes melitus serta umur 

penderita, kebutuhan serta asuhan keperawatan kepada penderita pula hendak bisa 

sangat berbeda. 

Bersumber pada sebagian penafsiran diatas bisa disimpulkan jika, 

pengertian dari diabetes melitus (DM) maupun yang kerap diucap dengan 

penyakit kencing manis ialah suatu penyakit metabolisme kronis yang diisyarati 

dengan indikasi gejala utamanya yakni tingginya kandungan gula dalam darah 

(hiperglikemia) yang diakibatkan karna terdapat kelainan sekresi insulin, 

penyusutan kerja insulin ataupun karna keduanya. Sehingga akibat yang 

ditimbulkan merupakan kehancuran jangka panjang maupun komplikasi yang 

muncul serupa hambatan bermacam seperti organ mata, saraf, pembuluh darah, 

ginjal, dan  jantung. 

Pada permasalahan diabetes melitus ini tidak cuma mengakibatkan kematian 

premature di segala dunia. Organisasi International Diabetes Federation (IDF) 
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telah memperkirakan sedikitnya ada 463 juta orang pada rentang umur 20-79 

tahun di dunia mengidap diabetes melitus pada tahun 2019 ataupun setara dengan 

angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada umur yang sama. 

Berlandaskan tipe kelamin, IDF memperkirakan prevalensi diabetes melitus di 

tahun 2019 yakni 9% pada wanita serta 9,65% pada pria. Prevalensi diabetes 

melitus diperkirakan bertambah bersamaan peningkatan usia penduduk jadi 19,9% 

ataupun 111,2 juta orang pada usia 65-79 tahun. Angka tersebut diprediksi akan 

terus bertambah sampai menggapai 578 juta di tahun 2030 serta 700 juta di tahun 

2045. 

WHO (World Health Organization) memperkirakan pada tahun 2014, ada 

422 juta orang berusi di atas usia 18 tahun mengidap diabetes melitus di segala 

dunia. Jumlah pengidap diabetes melitus terbesar diperkirakan berasal dari Asia 

Tenggara serta Pasifik Barat, yang terhitung kurang lebih separuh dari semua 

penderita diabetes melitus di seluruh dunia. Secara global, jumlah pengidap 

diabetes melitus bertambah secara signifikan dari 108 juta jadi 422 juta antara 

tahun 1980 serta 2014, ataupun kurang lebih sekitar empat kali lipat. Menurut 

survei terakhir Departemen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbang 

Depkes) yang hasilnya dipublikasikan pada tahun 2008, dengan nilai presentase 

10,25% prevalensi nasional TGT dan 5,7% (1,5) adalah pada penderita diabetes 

melitus yang telah didiagnosis terdahulu, namun selebihnya dengan nilai 

presentase 4,2% yakni penderita baru ketahuan sakit pada saat sedang diteliti 

(Suyono, 2009:9). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menampilkan jika 

prevalensi diabetes melitus di Indonesia berlandaskan diagnosis dokter pada usia 

≥ 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menampilkan kenaikan dibanding prevalensi 

diabetes melitus pada penduduk dengan usia ≥ 15 tahun pada hasil Riskesdas 

2013 sebesar 1,5%. Akan tetapi prevalensi diabetes melitus bagi hasil pengecekan 

gula darah bertambah dari 6,9% pada 2013 jadi 8,5% pada tahun 2018. Angka ini 

menampilkan jika baru kurang lebih 25% pengidap diabetes melitus yang 

mengenali kalau dirinya mengidap penyakit diabetes melitus. Dalam prevalensi 

penyakit diabetes melitus di Indonesia di dominasi oleh provinsi Jawa Timur 

karna merupakan 10 besar penyakit DM terbanyak. Menurut Riskesdas, jumlah 
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pengidap diabetes melitus pada tahun 2013 sebanyak 330.512 pengidap 

(Kemenkes RI, 2014, dalam Lathifah, 2017). Prevalensi penyakit diabetes melitus 

di Kabupaten/Kota Bogor sebanyak 8.774 penderita, sedangkan secara provinsi di 

Jawa Barat sebanyak 73.285 penderita (Riskesdas, 2018). 

Berdasarkan studi pendahuluan data yang didapatkan oleh penulis melalui 

rekam medis di RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Bogor ter-khususnya 

di bangsal Al – Qatar (termasuk dari Ruang Al – Aziz 2) pada masalah dengan 

kasus diabetes melitus sejak pada tanggal 4 Juni 2021 hingga 10 Juni 2021 selama 

praktik klinik KMB di bangsal berjumlah 4 kasus (Rekam Medis bangsal Al - 

Qatar RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Bogor, 2021). 

Menurut (Black dan Hwaks, 2014) jika diabetes tidak dilakukan pencegahan 

dan ditangani dengan segera, dapat menyebabkan komplikasi pada diabetes 

melitus tipe 2 yaitu penyakit makrovaskular, seperti penyakit pembuluh darah 

perifer, penyakit jantung koroner, dan stroke, lalu penyakit mikrovaskular seperti 

retinopati yaitu kerusakan mata yang berisiko menyebabkan gangguan 

penglihatan dan nefropati yaitu kerusakan ginjal yang dapat menyebabkan gagal 

ginjal. Peran bagi perawat di Rumah Sakit dalam manajemen permasalahan kasus 

diabetes dapat dilihat dari empat perspektif yaitu promotif (promotor), preventif 

(pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (rehabilitasi). Dalam peran 

perawat sebagai promotif, perawat memberikan edukasi mengenai pola hidup 

sehat seperti pola makan. Dengan makan teratur, olahraga ringan, pantau gula 

darah, menginformasikan tanda dan gejala dari diabetes melitus, dan 

komunikasikan pentingnya hal tersebut sesuai dengan diet diabetes melitus yang 

dianjurkan. Peran preventif perawat adalah bekerja dengan berbagai profesional 

medis lain dalam kaitannya dengan menentukan pola diet pasien, memeriksa 

kadar glukosa darah pasien, dan memeriksa tanda-tanda vital. Peran perawat 

kuratif adalah perawat mampu bekerja sama dengan profesional kesehatan lain, 

dengan memberikan obat diabetes kepada pasien atau membersihkan luka sesuai 

anjuran dokter. Peran perawat rehabilitatif adalah mengingatkan pasien untuk 

mencari pertolongan di fasilitas pelayanam kesehatan terdekat. Peran perawat 

yang sering dilakukan di RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Bogor pada 

pasien penderita diabetes melitus yaitu perawatan luka diabetes melitus, 
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tatalaksana hipoglikemia dan hiperglikemia, edukasi pendidikan kesehatan baik 

individual, keluarga, proses penyakit, dan kepatuhan dalam pengobatan. 

Berdasarkan kondisi pada masalah diatas, dengan melihat tingginya dan 

semakin meningkatnya jumlah penderita pasien dengan Diabetes Melitus Tipe 2 

di Indonesia maupun di RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Bogor, 

menjadikan penulis untuk termotivasi lebih lanjut dalam membahas mengenai 

pemberian Asuhan Keperawatan Pada Tn. K dengan Diabetes Melitus Tipe 2 pada 

tahun 2021 menggunakan pendekatan proses asuhan keperawatan yang penulis 

tuangkan dalam karya tulis ilmiah ini. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah pada studi kasus ini adalah bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Tn. K 

dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat Terpadu 

Dompet Dhuafa Bogor ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pengalaman yang 

nyata dan melaksanakan pemberian Asuhan Keperawatan Pada Tn. K dengan 

Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat Terpadu Dompet 

Dhuafa, Bogor. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini memiliki 8 tujuan yang dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Mampu melakukan pengkajian keperawatan pada Tn. K dengan Diabetes 

Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat Terpadu Dompet 

Dhuafa, Bogor. 

b. Mampu Menganalisa data lalu merumuskan diagnosa keperawatan pada 

Tn. K dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah 

Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Bogor. 
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c. Mampu merencanakan tindakan asuhan keperawatan sesuai dengan kasus 

pada Tn. K dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS 

Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Bogor. 

d. Mampu melaksanakan implementasi keperawatan sesuai dengan 

perencanaan dalam kasus pada klien Tn. K dengan Diabetes Melitus Tipe 

2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, 

Bogor. 

e. Mampu mengevaluasi keperawatan sesuai dengan kasus pada Tn. K 

dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat 

Terpadu Dompet Dhuafa, Bogor. 

f. Mampu mengidentifikasi adanya kesenjangan yang terdapat antara teori 

dan praktik dengan kasus pada Tn. K dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Bogor. 

g. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, penghambat, serta 

mencari solusi pemecahan masalah dengan kasus pada Tn. K dengan 

Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah Sehat Terpadu 

Dompet Dhuafa, Bogor. 

h. Mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan dengan kasus pada Tn. 

K dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Al – Aziz 2 RS Rumah 

Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Bogor. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

 Dilihat dari segi pengembangan ilmu, hasil studi ini penulis harap mampu 

memberikan asuhan keperawatan dengan memberikan edukasi atau pendidikan 

kesehatan pada pasien dengan kasus Diabetes Melitus Tipe 2. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan khususnya terkait asuhan keperawatan pada 

masalah dengan diabetes melitus tipe 2 dapat menjadi lebih baik serta 

mampu mengembangkan bentuk pelayanan kesehatan dan meningkatkan 
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mutu pelayanan pada penderita diabetes melitus tipe 2. 

b. Manfaat Bagi Profesi Kesehatan 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan praktik pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

kasus diabetes melitus tipe 2. 

c. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan mendapatkan wawasan tentang asuhan 

keperawatan pada masalah dengan diabetes melitus tipe 2 dan menjadi 

bahan referensi bagi peneliti berikutnya. 

d. Manfaat Bagi Masyarakat 

Masyarakat mendapatkan informasi terkait kesehatan khususnya 

tentang masalah dengan diabetes melitus tipe 2 serta meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari aktivitas fisik dalam 

pengontrolan kadar gula dalam darah. 

e. Manfaat Bagi Klien dan Keluarga 

Klien dan keluarga diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang 

cara merawat pada masalah dengan diabetes melitus tipe 2 secara mandiri 

dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk 

mencegah timbulnya gejala dan komplikasi dari akibat diabetes melitus 

tipe 2. 

f. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menjadi pengalaman belajar dalam meningkatkan 

pengetahuan penulis khususnya dalam bidang ilmu keperawatan pada 

masalah dengan diabetes melitus tipe 2. 
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