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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran telah 

banyak menyelamatkan nyawa manusia. Penyakit–penyakit yang selama ini 

tidak terdiagnosis dan terobati, sekarang sudah banyak teratasi. Tetapi untuk 

memperbaiki taraf kesehatan secara global tidak dapat mengandalkan hanya 

pada tindakan kuratif, karena penyakit yang memerlukan biaya mahal itu 

sebagian besar dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan menjauhi pola 

hidup beresiko. Artinya para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan 

untuk mengalokasikan dana kesehatan yang lebih menekankan pada segi 

preventif dari pada kuratif (Suyono, 2007). 

Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang 

ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia 

(Suddarth, 2002). Sedangkan menurut Suriadi (2006) diabetes mellitus adalah 

suatu penyakit gangguan pada endokrin yang merupakan hasil dari proses 

destruksi sel pancreas sehingga insulin mengalami kerusakan.   

Gejala umum dari Diabetes Mellitus adalah pengeluaran urin atau 

berkemih yang berlebihan (poliuria), timbul rasa haus yang berlebihan 

(polidipsi), timbul rasa lapar yang berlebih(poliphagia), badan terasa lemah, 

dan berat badan menurun (Mansjoer, 2001). Sedangkan menurut Suddarth 
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(2002) gejala dari diabetes mellitus adalah keltihan, mudah tersinggung, dan 

luka yang sulit sembuh.  

Komplikasi atau bahaya dari penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi 

dalam dua tahapan, yaitu akut dan kronis. Pada tahap akut, biasanya terjadi 

hipoglikemia dan diabetik ketoasidosis. Pada tahap kronis, bisa sampai 

mengenai pembuluh darah besar, pembuluh darah jantung, pembuluh darah 

otak (makroangiopati), bisa juga mengenai pembuluh darah kecil, retinopati 

diabetik, nefropati diabetik (mikroanginopati), neuropati diabetik, sehingga 

menjadi rentan akan infeksi, dan bisa juga sampai terkena ulkus diabetik 

(Mansjoer, 2001). 

Neuropati diabetik adalah sekelompok penyakit yang menyerang semua 

tipe syaraf, termasuk saraf perifer (sensori-motorik), otonom spinal. Kelainan 

tersebut tampak beragam secara klinis dan bergantung pada lokasi sel syaraf 

yang terkena (Suddarth, 2002). 

Penyakit degeneratif, seperti hipertensi, penyakit kardiovaskuler, dan 

diabetes mellitus akan terus meningkat jika manusia tetap hidup dengan pola 

hidup atau gaya hidup seperti orang barat. Melakukan pola hidup tidak sehat, 

yaitu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, 

lemak, gula, garam, dan mengandung sedikit serat (Suyono, 2007). 

  Diabetes selama ini dikenal sebagai penyakit yang dapat melipat 

gandakan risiko terserang penyakit pembuluh darah, jantung dan stroke. 

Seseorang yang mengidap diabetes tipe-2 pada usia pertengahan akan 

mengalami risiko lebih besar meninggal lebih dini akibat kanker, infeksi dan 
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gangguan mental.  Harapan hidup penderita diabetes di usia pertengahan 

dapat berkurang hingga enam tahun.  

Penderita Diabetes Mellitus mempunyai harapan hidup normal, tetapi 

rata-rata harapan hidupnya masih sangat rendah. Penyebab kematian 

penderita Diabetes Mellitus adalah adanya komplikasi. Penderita Diabetes 

Mellitus yang dirawat di rumah sakit, 80 % diantaranya meninggal karena 

komplikasi penyakit jantung koroner. Sebanyak 72,8% penderita menyatukan 

keinginan untuk sembuh sebagai motivasi untuk berobat secara teratur. Tetapi 

pada kenyataannya yang berobat teratur sesuia jadwal hanya sebanyak 52,9%, 

sedangkan yang kadang-kadang berobat 41,2% dan yang tidak pernah berobat 

5,9%. Hasil penelitian tentang pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap berkenaan dengan ketaatan diit dari penderita Diabetes 

Mellitus agar dapat memperpanjang masa hidup penderita dengan disiplin 

dalam diitnya  (Amir dkk, 2004). 

Diabetes Mellitus sering disebut sebagai The Great Imitator karena 

penyakit karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan 

menimbulkan berbagai macam keluhan dan gejalanya bervariasi. Diabetes 

Mellitus dapat timbul secara perlahan-lahan sehingga pasien tidak menyadari 

akan adanya perubahan seperti minum yang menjadi lebih banyak, buang air 

kecil lebih sering ataupun berat badan yang turun. Gejala tersebut dapat 

berlangsung lama tanpa diperhatikan sampai kemudian orang tersebut pergi 

ke dokter dan diperiksa kadar glukosa darahnya (Waspadji, 2004). 
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Diantara penyakit degeneratif, diabetes adalah salah satu diantara 

penyakit tidak menular yang akan meningkat jumlahnya dimasa yang akan 

datang. Diabetes sudah merupakan salah satu ancaman utama bagi kesehatan 

umat manusia pada abad 21. WHO membuat perkiraan bahwa pada tahun 

2000 jumlah penderita diabetes diatas umur 20th berjumlah 150 juta orang 

dan dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, pada tahun 2025 jumlah itu akan 

membengkak menjadi 300 juta orang (Suyono, 2007 ).  

Menurut WHO, Indonesia diperkirakan akan menempati peringkat 5 

sedunia dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 12,4 juta orang pada 

tahun 2025. Menurut penelitian Epidemiologi yang sampai saat ini 

dilaksanakan di Indonesia kekerapan diabetes di Indonesia berkisar antara 

1,4% sampai dengan 1,6%. Kecuali dua tempat yaitu Pekajangan, suatu desa 

didaerah Semarang 2,3% dan di Manado 6% (Suyono, 2007). 

Didalam perawatan penyakit diabetes mellitus memerlukan perawatan 

dan penanganan seumur hidup. Maka banyak pasien yang keluar masuk 

rumah sakit. Oleh karena itu peran perawat sangat diharapkan tidak hanya 

terhadap keadaan fisik pasien, tetapi juga psikologis pasien. Perawat 

diharapkan dapat memberikan motivasi dan edukasi kepada pasien tentang 

pentingnya kepatuhan pasien dan perawat dengan tidak mengesampingkan 

aspek asuhan keperawatan. 

Seorang perawat diperlukan untuk melaksanakan asuhan keperawatan 

pada penderita Diabetes Mellitus, agar mengurangi keluhan dan gejala dari 

penyakit Diabetes Mellitus. Hal yang dilakukan oleh perawat antara lain: 
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penatalaksanaan diit dan pengendalian berat badan merupakan dasar dari 

penatalaksanaan diabetes, latihan fisik akan menurunkan kadar glukosa darah 

dengan meningkatkan pengambilan glukosa, pemantauan kadar glukosa 

darah, pemberian obat anti diabetik.  

Minimalnya informasi tentang penyakit Diabetes Mellitus membuat 

masyarakat tidak menyadari tentang bahayanya penyakit tersebut. Selain itu 

pola hidup masyarakat sekarang ini akan rentan sekali terkena penyakit 

Diabetes Mellitus, sebab pola makan dan gaya hidup masyarakat yang tidak 

teratur atau tidak terkontrol.    

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit diabetes, 

kemudian melihat juga komplikasi dari penyakit diabetes yang 

membahayakan hidup para penderitanya, kualitas hidup para penderita 

diabetes yang menurun, serta uraian latar belakang masalah diatas, maka 

penulis tertarik untuk membuat tulisan tentang, Asuhan Keperawatan Pada 

Tn.M Dengan Neuropati Diabetik Di Ruang As-Syiffa RSUI Kustati  

C. TUJUAN PENULISAN  

1.  Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran asuhan keperawatan dengna 

neuropati diabetik. Dan mampu mengapilkasikannya pada penderita 

neuropati diabetik.  
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2.  Tujuan Khusus  

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

neuropati diabetik. 

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan 

neuropati diabetik. 

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan neuropati 

diabetik. 

d. Dapat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien dengan 

neuropati diabetik. 

e. Dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan 

neuropati diabetik. 

   

D. MANFAAT 

1. Bagi Penulis . 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan diabetes mellitus. 

2. Bagi Insitusi Pendidikan  

a. Karya tulis ilmiah ini dapat dipakai untuk sebagai salah satu bahan 

bacaan kepustakaan. 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang 

akan datang.   
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3. Bagi Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatakan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien Diabetes Mellitus. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien 

dengan Diabetes Mellitus. Supaya derajat kesehatan pasien lebih 

meningkat. 

5. Bagi pasien atau keluarga  

Pasien penderita Diabetes Mellitus bisa menerima perawatan yang 

maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga keluarga bisa menjaga 

anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari penyakit Diabetes 

Mellitus. 


