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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang 

ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Glukosa 

secara normal bersikulasi dalam jumlah tertentu yaitu 70 sampai 110 mg/dl. 

Insulin yaitu suatu hormon yang diproduksi oleh pankreas. Pankreas memiliki 

dua sel, yaitu sel betha dan sel alfa, Sel betha menghasilkan insulin. Insulin 

adalah hormon yang membawa glukosa ke dalam sel-sel tubuh dan 

menyimpannya sebagai glikogen. Sel alfa yaitu suatu sel yang menghasilkan 

glukagon. Jika kadar gula darah rendah maka glukagon akan bekerja 

merangsang sel hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa. (Brunner & 

Suddarth, 2002). 

Jumlah penderita Diabetes Mellitus dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Jumlah penderita berkaitan dengan jumlah populasi yang semakin 

meningkat, pola hidup tidak sehat, obesitas yang semakin meningkat dan 

kurangnya olah raga. Laporan dari WHO mengenai studi populasi Diabetes 

Mellitus diberbagai negara, jumlah penderita Diabetes Mellitus pada tahun 

2000 di Indonesia menempati urutan 4 terbesar dengan jumlah penderita 

Diabetes Mellitus 8,4 juta jiwa urutan di atasnya yaitu amerika serikat dengan 

jumlah penderita (17,7 juta jiwa ),cina jumlah penderita ( 20,8 juta jiwa ) dan 

india jumlah penderita (31,7 juta jiwa). Pada tahun 2006 jumlah penderita 
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Diabetes Mellitus di Indonesia meningkat menjadi 14 juta. Diperkirakan tahun 

2030 penderita Diabetes Mellitus di Indonesia meningkat menjadi 21.3 juta 

jiwa, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Diabetes Mellitus 

cenderung meningkat karena pola hidup kurang sehat, karena kebanyakan 

masyarakat sekarang lebih memilih makanan siap saji yang dianggap praktis 

dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu. (Depkes,2006) 

Kurang lebih 90% - 95% penderita mengalami diabetes tipe II yaitu 

diabetes yang tidak mengguankan insulin. Sedangkan kurang lebih 5%  - 10% 

penderita mengalami diabetes tipe I yaitu menggunakan insulin. Jumlah 

tersebut semakin membuktikan bahwa penyakit Diabetes Mellitus merupakan 

masalah yang sangat serius. Data dari Depkes menyebutkan bahwa jumlah 

pasien rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit dan puskesmas menepati 

urutan utama pada gangguan system endokrin. Jumlah penderita Diabetes 

Mellitus di Indonesia tahun 2008 terdapat 17 juta jiwa dan 5.6 juta penderita di 

atas usia 20 tahun. Akan meningkat lagi bila tidak melakukan upaya hidup 

sehat.( Depkes,2008)  

Diabetes mellitus apabila tidak segera ditangani dengan baik akan 

mengakibatkan banyak timbulnya komplikasi. Penyakit serius lain yang dapat 

menjadi komplikasi Diabetes Mellitus diantaranya adalah jantung, strok, gagal 

ginjal dan kerusakan system syaraf. Jika sudah positif menderita Diabetes 

Mellitus maka sebaiknya konsultasikan dengan dokter, selain itu cara yang 

efektif yang diterapkan pada penderita Diabetes Mellitus adalah perencanaan 

makan (diet), olahraga, pemantauan glukosa darah, dan pendidikan kesehatan 
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(Smeltzer dan Bare, 2001). Minimnya informasi tentang penyakit Diabetes 

Mellitus membuat masyarakat tidak menyadari tentang bahaya penyakit 

tersebut, selain itu pola hidup masyarakan sekarang ini akan rentan sekali 

terkena penyakit Diabetes Mellitus sebab pola makan dan gaya hidup 

masyarakat yang tidak teratur atau tidak terkontrol. Tingkat kesadaran yang 

rendah dapat membuat masyarakat tidak menyadari kalau dirinya sebenarnya 

menderita penyakit Diabetes Mellitus. Masyarakat mengetahui penyakitnya 

setelah mereka berada di stadium yang sudah parah. 

Penderita Diabetes Mellitus di wilayah kerja puskesmas Pucangsawit 

dari tahun ke tahun meningkat. Pada bulan april tahun 2010 penderita Diabetes 

adalah 20 kasus, pada bulan april 2011 penderita Diabetes adalah 26 kasus, lalu 

pada bulan april tahun 2012 adalah sebanyak 30 kasus. Penderita sebagian 

besar umur sekitar 45 tahun keatas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melalukan asuhan 

keperawatan keluarga dengan judul “ ASUHAN KEPERAWATAN 

KELUARGA Tn. S PADA NY. I DENGAN GANGGUAN SISTEM 

ENDOKRIN : DIABETES MELITUS DI RT 03 RW 03 DESA PUCANG 

SAWIT,WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUCANG SAWIT 

SURAKARTA” . 

 

C. Tujuan Penulisan 
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1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah 

utama Diabetes Melitus pada keluarga Bp. S khususnya Ibu I di pucang 

sawit Rt 03 / Rw 03 wilayah kerja puskesmas pucang sawit Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Tn.S khususnya pada Ny.I.  

b. Merumuskan dan menegakkan diagnose keperawatan pada keluarga 

Tn.S khususnya Ny.I. 

c. Menyusun intervensi sesuai dengan diagnose pada keluarga Tn.S 

khususnya Ny.I. 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada keluarga Tn.S khususnya 

Ny.I. 

e. Melakukan evaluasi pada keluarga Tn.S khususnya Ny.I. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi dalam bidang keperawatan keluarga tentang asuhan 

keperawatan keluarga dengan Diabetes Melitus. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi struktur Puskesmas 
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Memberikan masukan bagi puskesmas dalam perencanaan peningkatan 

penyuluhan,konseling tentang diit penderita diabetes mellitus sebagai 

upaya pencegahan resiko komplikasi. 

b. Bagi Instansi Akademik 

Sebagai pengetahuan dalam kegiatan proses belajar tentang asuhan 

keperawatan keluarga dengan diabetes melitus yang dapat digunakan 

bagi praktek mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi penulis  

Sebagai pengetahuan dan pengalaman khususnya dibidang keluarga dan 

komunitas pada pasien keluarga dengan Diabetes Melitus. 

d. Bagi Keluarga 

Sebagai pengetahuan keluarga tentang penyakit diabetes mellitus. 

e. Bagi Pembaca 

Menambah informasi untuk mengetahui penyakit Diabetes Melitus. 

 

  


