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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit degeneratif dan kronis, 

yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan perawatan pasien secara 

mandiri, untuk dapat mencegah efek komplikasi akut dan komplikasi 

jangka panjang. Diagnosis DM ditegakkan bila pemeriksaan gula darah 

puasa > 126 mg/dl dan/atau gula darah 2 jam setelah makan > 200 mg/dl 

(Gleadle, 2008) 

Angka prevalensi Diabetes Melitus di dunia telah mencapai jumlah 

wabah atau Epidemi. WHO memperkirakan pada negara berkembang pada 

tahun 2025 akan muncul 80% kasus baru. Saat ini, Diabetes Melitus di 

tingkat dunia diperkirakan lebih dari 230 juta, hampir mencapai proporsi 

6% dari populasi orang dewasa. 

Menurut WHO, Indonesia diperkirakan akan menempati peringkat 

ke5 sedunia dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 12,4 juta orang 

pada tahun 2025mendatang. Menurut penelitian Epidemilogi yang sampai 

saat ini dilaksanakan di Indonesia kekerapan diabetes di Indonesia berkisar 

antara 1,4% sampai dengan 1,6%. kecuali dua tempat yaitu Pekajangan, 

suatu desa di daerah Semarang 2,3% dan di Manado 6% (Suroyo, 2007). 
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Angka kejadian Diabetes Melitus khususnya di Puskesmas 

Kartasura mengalami peningkatan sekitar 20%  dari tahun ke tahun. Pada 

bulan Januari - April pada tahun 2013 penderita Diabetes Melitus adalah 

sebanyak 34 kasus dan penderita pada wilayah tersebut sebagian besar 

berumur 50 keatas. 

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan Sistem 

Endokrin dengan masalah utama: Diabetes Melitus di keluarga Tn. S 

khususnya pada Ny. P di desa Kebon Baru RT 02 RW 10 wilayah Kerja 

Puskesmas Kartasura, Sukoharjo. 

 

B. Identifikasi masalah 

Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit diabetes 

kemudian melihat juga komplikasi dari penyakit diabetes yang 

membahayakan hidup para penderitanya kualitas hidup para penderita 

diabetes yang menurun serta uraian latar belakang masalah diatas. Maka 

penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga Tn. S 

khususnya Ny. P dengan gangguan Sistem Endokrin  dengan masalah 

utama: Diabetes Melitus di wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo 

di desa Kebon Baru RT 02 RW 10 Pucangan, Kartasura. 
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C. Tujuan penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu melaksanakan asuhan keperawatan keluarga 

dengan masalah utama diabetes Melitus pada keluarga Tn. S di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Tn. S khususnya pada 

Ny. P 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnose keperawatan pada 

keluarga Tn. S khususnya Ny. P 

c. Menyusun intervensi sesuai dengan diagnose pada keluarga 

Tn. S khususnya Ny. P 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada keluarga Tn. S 

khususnya Ny. P 

e. Mengevaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan pada keluarga 

Tn. S khususnya Ny. P 

D. Manfaat penulisan 

1. Bagi Puskesmas 

Memberikan masukan bagi puskesmas dalam perencanaan 

peningkatan penyuluhan konseling tentang diit penderita diabetes 

melitus sebagai upaya pencegahan resiko komplikasi. Sebagai 

bahan masukan perawat untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan terutama pada pasien Diabetes Melitus. 
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2. Bagi Instansi Akademik 

Sebagai pengetahuan dalam kegiatan proses belajar tentang 

asuhan keperawatn keluarga dengan diabetes melitus yang dapat 

digunakan bagi praktek mahasiswa keperawatan. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai pengetahuan dan pengalaman khususnya dibidang 

keluarga dan komunitas pada pasien keluarga dengan Diabetes 

Melitus. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan 

asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan 

Diabetes Melitus. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga 

Sebagai pengetauan keluarga tentang penyakit diabetes 

melitus. Pasien penderita Diabetes Melitus bisa menerima 

perawatan yang maksimal dari petugas kesehatan. Sehingga 

keluarga bisa menjaga anggota keluarga yang lain supaya terhindar 

dari penyakit Diabetes Melitus. 

5. Bagi Pembaca 

Menambah informasi dan pengetahuan yang lebih untuk 

mengetahui tentang penyakit Diabetes Melitus 


