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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar belakang masalah 

Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok kelainan heterogen yang 

di tandai oleh kenaikan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Diabetes 

millitus disebabkan oleh insulin penderita yang tidak mencukupi atau tidak 

efektif sehingga tidak bisa bekerja secara normal. Padahal, insulin 

mempunyai peran utama mengatur kadar glukosa di dalam darah, yaitu (pada 

orang normal) sekitar 60-120 mg/dl waktu puasa, dan dibawah 140 mg/dl 

pada 2 jam sesudah makan. Bila terjadi gangguan pada kerja insulin baik 

secara kuantitas maupun kualitas, keseimbangan tersebut akan terganggu 

sehingga kadar glukosa darah cenderung naik  (Tjokroprawiro, 2006). 

Sangat disayangkan bahwa banyak penderita diabetes mellitus yang 

tidak menyadari dirinya mengidap penyakit yang lebih sering disebut 

penyakit gula. Hal ini mungkin disebabkan minimnya informasi di 

masyarakat tentang diabetes terutama tentang gejala-gejalanya. Sebagian 

besar kasus diabetes adalah diabetes tipe II (tidak tergantung insulin) yang 

disebabkan oleh faktor keturunan. Diabetes tipe II ini sering terjadi pada 

orang yang mengalami obesitas akibat gaya hidup yang dijalaninya. Hal itu 

dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang menderita 

penyakit diabetes milletus tipe II hingga mencapai kurang lebih 90% hingga 

95% pasien (Smeltzer dan Bare, 2002).  
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Diabetes Mellitus (DM) yang lebih dikenal sebagai penyakit kencing 

manis adalah suatu kondisi terganggunya metabolisme didalam tubuh karena 

ketidakmampuan tubuh membuat atau menyuplai hormon insulin sehingga 

menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah melebihi normal. 

Penyakit ini di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi peningkatan 

prevalensi. Prevalensi DM sebesar 1,5% - 2,3% akan menjadi 5,7% pada 

penduduk usia lebih dari 15 tahun dan berdasarkan laju pertambahan 

penduduk, pada tahun 2020 diperkirakan akan ada sejumlah 178 juta 

penduduk yang menderita diabetes mellitus. Berdasarkan pengklasifikasian 

DM, jumlah penderita DM tipe 2 pada th 2000 diperkirakan mencapai 12,3 

juta orang dan akan meningkat menjadi 19,4 juta pada tahun 2010. 

Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, 

asupan makanan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, kegemukan 

serta gaya hidup yang modern. Diwilayah Jawa Tengah, angka prevalensi 

DM saat ini diperkirakan 2,3% (Puji, Heru, Agus , 2007). 

Para penderita diabetes meskipun sedang menyandang DM 

sesungguhnya memiliki usia harapan hidup dan produktifitas yang tidak kalah 

dengan orang normal. Namun demikian, diperlukan kepatuhan dalam 

melaksanakan program pengobatan yang dianjurkan. Pengenalan terhadp 

penyakit DM yang meliputi perjalan penyakit, gejala, komplikasi, tata cara 

penatalaksanaan yang benar, sangatlah diperlukan agar dengan pemahaman 

yang baik mendorong para diabetis mematuhi program pengobatan dengan 

kesadaran penuh tanpa suatu paksaan (Hartini, 2009). 
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Persentase penderita Diabetes Millitus di RSUD Pandanarang 

Boyolali terutama di bangsal Cempaka  adalah  1,8 %. Pada  bulan November 

sampai Desember tahun 2010 adalah 30 pasien. Dan 6 diantaranya menderita 

penyakit Diabetes Mellitus. (Rekam medik Rumah Sakit Umum Pandanarang 

Boyolali). 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas tentang 

Asuhan Keperawatan dengan judul “Asuhan keperawatan dengan Diabetes 

Mellitus di bangsal cempaka RSUD Pandanarang Boyolali”. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk  mengetahui 

asuhan keperawatan pada pasien dengan Diabetes Mellitus  

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pembahasan pengkajian pada pasien dengan Diabetes 

Mellitus. 

b. Mengidentifikasi masalah keperawatan pada pasien dengan Diabetes 

Mellitus 

c. Menganalisis rencana keperawatan pada pasien dengan Diabetes 

Mellitus 

d. Menganalisis tindakan keperawatan pada pasien dengan Diabetes 

Mellitus 

e. Menganalisis evaluasi pada pasien dengan Diabetes Mellitus 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi dalam bidang keperawatan tentang asuhan 

keperawatan dengan Diabetes Mellitus. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang datang 

b. Bagi penulis  

Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya pada pasien dengan Diabetes Melitus. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang penyakit 

diabetes Mellitus. 

d. Bagi Keluarga 

Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang Diabetes 

Melitus beserta penatalaksanaannya. 

 

 


