
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya prevalensi diabetes mellitus di beberapa 

Negara berkembang, akibat peningkatan kemakmuran di Negara 

bersangkutan, akhir- akhir ini banyak disoroti. Peningkatan 

pendapatan per kapita dan perubahan gaya hidup terutama di kota 

-kota besar, menyebabkan peningkatan penyakit degeneratif, sperti 

penyakit jantung koroner (PJK), hipertensi, hiperlipidemia, diabetes 

dan lain- lain ( Suyono, 2005). 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif 

kronis yang dalam perjalanannya akan terus meningkat baik 

prevalensinya maupun keadaan penyakit itu mulai dari tingkat awal 

atau yang beresiko DM sampai pada tingkat lanjut atau komplikasi. 

Dalam hal ini pengelolaan DM karena sifatnya tersebut, harus 

melibatkan banyak pihak baik dari tenaga kesehatan maupun dari 

pasien dan keluarga serta masyarakat. Tenaga kesehatan pengelola 

DM terbagi pada jenjang pelayanan kesehatan yang berbeda, mulai 

dari tingkat primer (dasar) sampai tingkat tensier (rujukan). Karena 

adanya jenjang pelayanan kesehatan pengelolaan DM, maka 

dibutuhkan urutan dan tata cara yang jelas melalui system rujukan 

sehingga dihasilkan pelayanan kesehatan pengelolaan DM yang 
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merata dan optimal sesuai dengan keadaan pasien ( Tjokoprawiro, 

2006). 

Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, maka tingkat kejadian berbagai penyakit degeneratif 

semakin meningkat pula. Diantara penyakit degeneratif, diabetes 

termasuk salah satu penyakit yang sangat popular dikalangan 

masyarakat indonesia. Angka kematian akibat penyulit akut 

diabetes mellitus, jelas dapat semakin diturunkan (Sarwono, 2005). 

Berdasarkan data yang didapatkan dari rekam medik RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta, dari bulan 1 Januari 2012 sampai dengan 30 

April 2013 terdapat 326 kasus pasien dengan Diabetes Mellitus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas ditemukan bahwa begitu 

banyaknya orang yang menderita penyakit Diabetes Mellitus, 

kemudian berbagai komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit 

tersebut yang dapat mengancam kualitas hidup para penderitanya. 

Dengan keadaan yang demikian itu, maka penulis tertarik untuk 

membuat karya tulis tentang Asuhan Keperawatan Pada Tn. D 

Dengan Gangguan Sistem Endokrin : Diabetes Mellitus dengan 

Ulkus di Ruang Multazam RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui tentang gembaran asuhan keperawatan dengan 

gangguan system endokrin : Diabetes Mellitus dengan ulkus, 

serta mampu memberikan asuhan keperawatan pada penderita 

Diabetes Mellitus. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melaksanakan pengkajian keperawatan pada pasien 

Diabetes Mellitus dengan ulkus 

b. Dapat merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien 

Diabetes Mellitus dengan ulkus 

c. Dapat menyusun rencana keperawatan pada pasien Diabetes 

Mellitus dengan ulkus 

d. Dapat mengimplementasi tindakan keperawatan pada pasien 

Diabetes Mellitus dengan ulkus 

e. Dapat mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada pasien 

Diabetes Mellitus dengan ulkus 

 

D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Bagi Penulis 
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Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memeberikan 

asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien Diabetes 

Mellitus dengan ulkus 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

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

bacaan kepustakaan 

b. Dapat sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dimasa 

yang akan datang. 

3. Bagi Profesi Keperawatan  

Sebagai bahan masukan perawat untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan terutama pada pasien Diabetes Mellitus 

dengan ulkus. 

4. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan wacana untuk meningkatkan pelayanan pada 

pasien Diabetes Mellitus dengan ulkus, sebagai bahan refrensi 

dan studi pustaka. 

5. Bagi Pasien dan Keluarga 

Lebih meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga 

tentang penyakit Diabetes Mellitus sehingga keluarga bisa 

menjaga anggota keluarga yang lain supaya terhindar dari 
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penyakit yang sama dan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

keluarga dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 


