
 
 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang 

bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

untuk mencapai hal tersebut sangat diperlukan tenaga, fasilitas dan pelayanan 

kesehatan yang mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai rujukan 

masyarakat. 

Suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari 

pencegahan, pengobatan penyakit dan promosi kesehatan yang dilakukan secara 

menyatu oleh semua tenaga kesehatan yang ada maupun tenaga yang terkait 

dengan profesi kesehatan. Jenis lembaga perawatan kesehatan memberikan 

pelayanan kesehatan dalam berbagai tempat pelayanan yang salah satunya 

merupakan perawat komunitas.  

Diabetes Mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh adanya 

kenaikan kadar gula darah (hiperglikemi). Keadaan hiperglikemi kronik tersebut 

dapat mengenai banyak orang pada semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. 

Problem Diabetes Mellitus baik aspek perseorangan maupun aspek kesehatan 

masyarakatnya terus berkembang meskipun sudah banyak kemajuan, disemua 

bidang riset Diabetes Mellitus baik penatalaksanaan penderitanya dan kemajuan 

kearah pencegahan sekunder. Penyakit ini merupakan beban yang besar bagi 



pelayanan kesehatan dan perekonomian di Indonesia baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui komplikasi-komplikasinya.  

Diabeter Mellitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

disebabkan proses degenerasi dan juga penyebab kematian yang penting. 

Diabetes adalah suatu kelainan yang sampai saat ini belum dapat disembuhkan, 

tetapi sudah dapat dikembalikan agar tidak terjadi komplikasi serta memerlukan 

perawatan sepanjang hidup, maka manusia berusaha untuk mengatasi masalah 

yang ditimbulkan. Faktor resiko diabetes merupakan penyakit keturunan artinya 

bila orang tuanya menderita diabetes anak-anaknya akan menderita diabetes juga. 

Tetapi faktor keturunan saja tidak cukup tetapi perlu adanya faktor lain 

yang disebut faktor pencetus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan perumusan masalah 

yaitu apakah kebiasaan hidup yang monoton tanpa adanya perubahan gaya hidup 

dapat menimbulkan penyakit Diabetes Mellitus (DM). 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu menerapkan asuhan keperawatan pada klien Tn. S dengan 

masalah Diabetes Mellitus. 

2. Tujuan khusus 

- Melakukan pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah Diabetes 



Mellitus. 

- Menentukan Diagnosa keperawatan keluarga dengan masalah Diabetes 

Mellitus. 

- Merencanakan timdakan keperawatan keluarga dengan masalah Diabetes 

Mellitus. 

- Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga dengan masalah Diabetes 

Mellitus. 

- Melaksanakan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan 

keperawatan keluarga dengan masalah Diabetes Mellitus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Puskesmas 1 Trucuk dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien Diabetes Mellitus. 

2. Sebagai evaluasi penerapan dalam rangka pemberian asuhan keperawatan 

yang mengarah pada Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 




