
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Diabetes Melitus kini benar-benar mencapai kesejagatan, dan 

menjadi masalah kesehatan dunia. Penyakit ini tidak pernah berhenti 

menyebar luas terutama dinegara berkembang dan di negara yang sudah 

terlanjur masuk menjadi dunia dengan tingkat industri tinggi. Jumlah 

diabetes didunia yang tercatat pada tahun 1990 hanya mencapai 80 juta, 

yang secara mencengangkan melonjak drastis ke angka 110,4 juta di 

empat tahun kemudian. Di negara sedang berkembang, hampir seluruh 

hampir seluruh diabetes tergolong sebagai penyandang DM tipe-2 

sebanyak 40% diantaranya terbukti berasal dari kelompok masyarakat 

yang terlanjur mengubah gaya hidup tradisional menjadi modern 

(Zimmer,1991). Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia 

menjadi negara dengan jumlah penderita Diabetes Melitus terbanyak 

keempat didunia dengan jumlah kurang lebih 8,6 persen pada tahun 1995. 

International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan kenaikan 8,2 juta 

penderita Diabetes Melitus di Indonesia (Darusman, 2009). Prevalensi DM 

pada tahun 1982 hanya memiliki angka 1,7% yang selanjutnya, presentase 

tersebut terus menanjak mencapai angka 5,75% dan 13,6%,77 demikian 

berturut-turut hingga pada tahun 1992 dan 2001 ( Farmacia, 2003 ). Pada 
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tahun 2013 di Puskesmas Gatak tercatat penderita diabetes melitus sekitar 

10% dari jumlah penduduk desa Gatak (Puskesmas Gatak, 2013). 

Kesehatan manusia dapat diukur  dari rentang sakit dan sehat, yang 

mana rentang sehat dan sakit ini digunakan sebagai alat ukur dalam status 

kesehatan. Sehat adalah manusia yang mencapai keadaan sempurna baik 

secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya trbebas dari penyakit atau 

kelmahan namun dapat hidup produktif (WHO,2000). Sedangkan sakit 

adalah ganguuan dalam proses tumbuh kembang seluruh tubuh atyau 

gangguan pada salah satu atau lebih pada organ tubuh ( Parsons, 2004). 

Menurut Patricia (2005) sakit  merupakan hasil interaksi seseorang dengan 

lingkungan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara host, agent, 

dan lingkungan. 

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis defisiensi atau 

resistansi insulin absolut atau relatif yang ditandai dengan gangguan 

metabolisme karbohidrat, protein dan lemak (Billota, 2012). Sedangkan 

menurut Arisman (2011) Diabetes Melitus adalah suatu kumpulan gejala 

yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar 

glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. DM 

sendiri dibagi menjadi 2 tipe yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Disebut DM 

tipe 1 atau IDDM (Insulin Dependent Diabetes Melitus)  jika insulin tidak 

aktif, glukosa masuk ke dalam sel dengan akibat glukosa akan tetap berada 

di dalam pembuluh darah, yang artinya kadar glukosa dalam darah 

meningkat. Sedangkan pada Dm tipe 2 atau NIDDM (Non-Insulin 
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Dependent Diabetes Melitus) jumlah insulin normal, mungkin malah lebih 

banyak tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel 

yang kurang. Reseptor insulin ini diibaratkan sebagai lubang lubang kunci 

pintu masuk kedalam sel. Pada DM tipe 2 jumlah sel beta berkurang 

hingga 50-60 % dari normal dan jumlah sel alfa meningkat. Baik pada DM 

tipe-1 maupun DM tipe-2 kadar glukosa darah jelas meningkat dan bila 

kadar itu melewati batas ambang ginjal, glukosa tersebut akan keluat 

melalui urin.  Pada penderita Diabetes Melitus biasanya akan mengalami 

penuruna berat badan khususnya pda diabets melitus tipe 2 yang 

mengalami penuruna dengan cepat biasanya akan mengalami penurunan 

nutrisi kurang dari tubuhnya (Sujono & Sukarmin, 2008).  

Pada diabetes tipe-2 cenderung diantara beberapa pasien memiliki 

riwayat diabetes dalam keluarga. Karena nutrisi biasa menjadi masalah 

utama jadi penting diupayakan dalam program terapi nutrisi pada 

penderita Diabetes tipe-2. Tujuan utama pemberian terapi nutrisi pada 

Diabetes tipe-2 adalah mnurunkan atau mengendalikan berat badan 

disamping mengendalikan kadar gula dan kolesterol, penurunan berat 

badan pada penderita Diabetes tipe-2 yang mengalami obesitas umumnya 

juga akan menurunkan resistansi insulin. Dengan demikian penurunsan 

berat badan akan meningkatkan pengendalian glukosa darah. Asupan 

kolesterol pada DM tipe-2 kurang dari 300mg sehingga pasien diabetes 

tipe 2 menghadapi resiko tinggi terkena penyakit atau gangguan 

kardiovaskuler (Suprajitno,2004).  
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Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengangkat kasus 

Diabets Melitus karena keluarga Ny.R belum mengetahui tentang penyakit 

tersebut, maka penulis membuat karya tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Keluarga Pada Keluarga Ny.R dengan Masalah Utama 

Diabetes Melitus Tipe-2 Pada Ny.R di desa Gatak, Blimbing, Gatak, 

Sukoharjo”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan banyaknya kasus dan pentingnya penanganan 

penyakit Diabetes Melitus, rumusan masalah penulis adalah “Bagaimana 

asuhan keperawatan pada Ny.R dengan gangguan sistem endokrin : 

Diabetes Melitus?” 

 

C. TUJUAN LAPORAN KASUS 

1. Tujuan umum 

Penulis mampu mengetahui dan menggambaran asuhan keperawatan 

keluarga Ny.R khususnya pada Ny.R dengan gangguan sistem 

endokrin : Diabetes Melitus sesuai standart keperawatan 

2. Tujuan khusus 

a. Mampu menggambarkan pengkajian pada keluarga Ny.R 

khususnya pada Ny.R dengan gangguan sistem endokrin : Diabetes 

Melitus 
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b. Mampu menganalisa data pada keluarga Ny.R khususnya pada 

Ny.R dengan gangguan sistem endokrin : Diabetes Melitus 

c. Mampu menggambarkan diagnosa keperawatan keluarga Ny.R 

khususnya pada Ny.R dengan gangguan sistem endokrin : Diabetes 

Melitus 

d. Mampu menggambarkan penyusunan perencanaan keperawatan 

keluarga Ny.R khususnya pada Ny.R dengan gangguan sistem 

endokrin : Diabetes Melitus 

e. Mampu menggambarkan implementasi pada keluarga Ny.R 

khususnya pada Ny.R dengan gangguan sistem endokrin : Diabetes 

Melitus 

f. Mampu menggambarkan evaluasi pada keluarga Ny.R khususnya 

pada Ny.R dengan gangguan sistem endokrin : Diabetes Melitus 

 

D. MANFAAT LAPORAN KASUS 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan agar penulis mempunyai tambahan wawasan dan 

pengetahuan dalam penatalaksanaan pada pasien dengan gangguan 

Diabetes Melitus, juga untuk menambah ketrampilan dan pengalaman 

penulis dalam memberikan asuhan keperawatan guna memenuhi 

kebutuhan pengetahuan pada klien dengan Diabetes Melitus 

2. Bagi Pasien dan Keluarga 
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Agar pasien dan keluarga mempunyai tambahan pengetahuan 

tentang perawatan Diabetes Melitus  

3. Bagi Institusi Pelayanan 

Memberikan bantuan yang mempengaruhi perkembangan klien 

untuk mencapai tingkat asuhan keperawatan dan tindak lanjut untuk 

perawatan mutu pasien khusus penderita diabetes 

4. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai sumber bacaan atau referensi untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan keperawatan dan sebagai masukan dalam peningkatan 

mutu pendidika terutama dibidang dokumentasi asuhan keperawatan 

keluarga. 

 

 

 

 


