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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Smeltze & Bare (2001) Diabetes mellitus adalah sekelompok 

kelainan yang ditandai oleh peningkatan glukosa dan hiperglikemi sedangkan 

menurut Mansjoer (2000) Diabetes melitus adalah keadaan hiperglikemi 

kronik yang disertai gangguan hormonal, dan dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi kronik pada gangguan mats, ginjal, saraf dan pembuluh darah 

Ulkus atau gangrene adalah kematian jaringan tubuh setempat karena 

gangguan peredaran darah, cidera atau penyakit lainnya. 

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia 

yang menderita penyakit Diabetes Milletus tipe 2 (tidak tergantung insulin) 

hingga mencapai kurang lebih 90% hingga 95% pasien. (Smeltzer dan Bare, 

2001). Peneliti Departemen Kesehatan pada tahun 2001, Indonesia 

menempati urutan ke empat di dunia setelah India, China dan Amerika 

Serikat (AS). 

Diabetes Mellitus apabila tidak ditangani dengan baik akan 

mengakibatkan timbulnya komplikasi. Penyakit serius lainnya diantaranya 

adalah jantung, strok, gagal ginjal dan kerusakan system syaraf. Kalau sudah 

positif menderita DM maka sebaiknya konsultasikan dengan dokter, selain itu 

cara yang efektif yang diterapkan pada penderita DM adalah perencanaan 

makan (diet), olahraga, pemantauan glukosa darah, dan pendidikan kesehatan. 
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Melihat banyaknya penduduk di Indonesia yang menderita penyakit 

Diabetes Mellitus dan minimnya informasi tentang penyakit DM maka 

penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperarawatan dengan judul 

"Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Tn. X Dengan Masalah Diabetes 

Mellites (DM) Di Puskesmas Jayengan, Surakarta. 

B. Berdasarkan identifikasi masalah  

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang “Asuhan Keperawatan” keluarga dan masalah Diabetes Mellitus pada 

keluarga Tn. X. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Perawat mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga khususnya pada 

keluarga Tn. X. 

2. Tujuan Khusus 

- Mampu melakukan pengkajian pada keluarga Tn. X dengan masalah 

Diabetes Mellitus  

- Mendiagnosis keparawatan berdasarkan data yang diperoleh untuk 

mengatasi masalah Diabetes Mellitus pada Tn X. 

- Memecahkan tindakan keperawatan kesehatan yang tepat untuk 

mengatasi Diabetes Mellitus pada Tn X. 

- Melaksanakan rencana Diabetes Mellitus pada Tn X. 

- Mengevaluasi untuk melihat keberhasilan yang sesuai dengan rencana 

tindakan keperawatan yang telah diberikan pada Tn X. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Keluarga 

Agar anggota keluarga dapat mengetahui atau memehami tentang 

pengertian penyebab tanda gejala dan cara pengobatan Diabetes Mellitus 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian Diabetes Mellitus lebih 

lanjut. 

3. Dapat menggunakan penelitian ini sebagai perbandingan dan dapat 

dikembangkan lagi untuk peneliti-peneliti pengetahuan tentang penyakit 

Diabetes Mellitus. 

4. Puskesmas 

Dapat digunakan sebagai sumber / data penduduk di daerah binaan 

puskesmas yang mempunyai masalah kesehatan Diabetes Mellitus dan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah kesehatan 

keluarga binaan dengan masalah Diabetes Mellitus dalam penanganan 

lebih lanjut. 

5. Pembaca 

Untuk memperkaya kajian tentang masalah kesehatan komunitas, khususnya pada 

masalah kesehatan keluarga dengan masalah kesehatan Diabetes Mellitus.  
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