
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan diikuti oleh pergeseran pola penyakit 

yang ada di masyarakat. Pola penyakit yang semula didomiasi penyakit-

penyakit menular dan infeksi mulai digeser oleh penyakit-penyakit 

degeneratif, dan hal ini dikenal dengan transisi epidemologi. Kecenderungan 

meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular salah satunya adalah 

diabetes mellitus (Subroto, 2006). 

Diabetes mellitus sering disebut sebagai the great imitator, karena 

penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai 

macam keluhan. Gejala-gejala tersebut dapat berlangsung lama tanpa 

diperhatikan, sampai kemudian orang tersebut pergi ke dokter untuk 

memeriksakan kadar glukosa darahnya.Penyakit diabetes mellitus yang 

mengalami hiperglikemia memerlukan perhatian yang khusus dalam 

melalukan perawatan di ruangan, sehingga dapat mengontrol kadar gula dan 

dapat menurunkan kadar gula darah klien.  Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wiryana, (2008) menunjukkan bahwa, serat mampu menurunkan kadar 

glukosa  postprandial serum dengan tiga mekanisme, yaitu serat makanan 

meningkatkan viskositas usus halus dan menghambat difusi glukosa, 

mengikat 5glukosa dan mengurangi konsentrasi glukosa dalam usus halus, 

menghambat aksi α-amilase melalui selaput pati dan enzim serta dapat 
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langsung menghambat enzim. Mekanisme-mekanisme tersebut menurunkan 

kadar penyerapan glukosa dan konsentrasi glukosa postprandial serum. Dari 

masalah yang muncul di atas maka penulis tertarik untuk mengambil kasus 

dengan judul kasus Asuhan Keperawatan Pada Ny. K dengan hiperglikemia 

di Unit Gawat Darurat (Resusitasi) RSUD Dr.Moewardi. 

 
B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana Asuhan Keperawatan Pada Ny. K dengan hiperglikemia di Unit 

Gawat Darurat (Resusitasi) RSUD Dr.Moewardi?” 

 
C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Penulis mampu melakukan asuhan keperawatan dengan melakukan proses 

pendekatan keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis dapat melakukan pengkajian keperawatan pada Ny. K dengan 

hiperglikemia 

b. Penulis mampu merumuskan diagnosea keperawatan pada Ny. K 

dengan hiperglikemia 

c. Penulis mampu membuat intervensi keperawatan pada Ny. K dengan 

hiperglikemia 

d. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan 

rencana keperawatan yang dibuat pada Ny. K dengan hiperglikemia 
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e. Penulis mampu melakukan evaluasi hasil. pada Ny. K dengan 

hiperglikemia 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi dalam bidang keperawatan tentang asuhan keperawatan 

dengan hiperglikemia 

2. Manfaat praktis 

a. Instansi rumah sakit  

Bagi instansi rumah sakit, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyediakan sarana dan prasarana untuk perawatan pasien dengan 

hiperglikemia. 

b. Bagi institusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa yang datang 

c. Bagi penulis 

Sebagai sarana dan alat dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman khususnya pada pasien dengan hiperglikemia 

d. Bagi pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang penyakit 

hiperglikemia 

 

 




