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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Meningkatnya prevalensi diabetes melitus di beberapa negara 

berkembang akibat peningkatan kemakmuran di negara bersangkutan, akhir-

akhir ini banyak disoroti. Peningkatan pendapatan perkapita dan perubahan 

gaya hidup terutama di kota-kota besar menyebabkan peningkatan prevalensi 

penyakit degeneratif, termasuk diabetes melitus. Dengan bertambahnya angka 

harapan hidup bangsa Indonesia perhatian masalah kesehatan beralih dari 

penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Selain penyakit jantung koroner dan 

hipertensi, diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif 

yang saat ini semakin bertambah jumlahnya. Ketergantungan keluarga 

terhadap pengobatan farmakologi yang membuat pengetahuan masyarakat 

terlalu menjadikan pengobatan farmakologi sebagai upaya utama dengan 

mengesampingkan pentingnya pola hidup  (FKUI, 2005). 

Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi 

Diabetes Melitus (DM) di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Sedangkan 

hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi 

penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah 

perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, DM 

menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. 
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Tujuan program pengendalian DM di Indonesia adalah 

terselenggaranya pengendalian faktor risiko untuk menurunkan angka 

kesakitan, kecacatan dan kematian yang disebabkan DM. Pengendalian DM 

lebih diprioritaskan pada pencegahan dini melalui upaya pencegahan faktor 

risiko DM yaitu upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan 

upaya kuratif dan rehabilitatif (Pusat Komunikasi Publik Sekjen Depkes, 

2009). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2003) diperkirakan 

penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun adalah sebesar 133 juta jiwa. 

Dengan prevalensi DM pada daerah urban sebesar 14,7% dan daerah rural sebesar 

7,2%, maka diperkirakan pada tahun 2003 terdapat penyandang diabetes 

sejumlah 8,2 juta di daerah urban dan 5,5 juta di daerah rural. Selanjutnya, 

berdasarkan pola pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2030 nanti 

akan ada 194 juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi 

prevalensi DM pada urban (14,7%) dan rural (7,2%) maka diperkirakan 

terdapat 12 juta penyandang diabetes di daerah urban dan 8,1 juta di daerah 

rural. Suatu jumlah yang sangat besar dan merupakan beban yang sangat berat 

untuk dapat ditangani sendiri oleh dokter spesialis/ subspesialis bahkan oleh semua 

tenaga kesehatan yang ada. Mengingat bahwa DM akan memberikan dampak 

terhadap kualitas sumber daya manusia dan peningkatan biaya kesehatan yang 

cukup besar, semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, seharusnya ikut 

serta dalam usaha penanggulangan DM, khususnya dalam upaya pencegahan 

(Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia,  2006). 
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Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan keluarga yakni pada Ny. R keluarga Tn. D di Dukuh 

Nampan RT 2/RW 1 Desa Jati Kecamatan Gatak Sukoharjo. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalahnya “ Bagaimana Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. D 

Dengan Masalah Utama Diabetes Melitus Pada Ny. R di Dukuh Nampan RT 

2/RW 1 Jati, Gatak, Sukoharjo? “ 

C. TUJUAN PENULISAN 

A. Tujuan penulisan 

1. Tujuan umum  

Penulis dapat mempelajari dan melaksanakan asuhan keperawatan 

keluarga pada pasien diabetes melitus. 

2. Tujuan khusus 

Pada tujuan khusus ini penulis mampu : 

a. Melakukan pengkajian secara langsung pada keluarga dengan 

diabetes melitus. 

b. Merumuskan masalah dan membuat diagnosa keperawatan 

keluarga pada keluarga dengan diabetes melitus. 

c. Membuat perencanaan keperawatan keluarga pada keluarga dengan 

diabetes melitus. 
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d. Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga pada keluarga 

dengan diabetes melitus. 

e. Mengevaluasi keperawatan keluarga pada keluarga dengan 

diabetes melitus. 

f. Mendokumentasikan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga 

dengan diabetes melitus. 

D. MANFAAT PENULISAN 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang pembuatan asuhan 

keperawatan keluarga pada keluarga dengan diabetes melitus. 

2. Bagi Puskesmas 

Sebagai masukan dan evaluasi dalam asuhan keperawatan keluarga 

pada keluarga dengan diabetes melitus agar pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat semakin baik . 

3. Bagi Institusi Pendidikan  

Memberikan gambaran dan referensi tentang ilmu keperawatan 

keluarga dan sebagai wacana serta pengetahuan perkembangan ilmu 

keperawatan keluarga. Memberikan pengetahuan dan wawasan dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada keluarga 

dengan diabetes melitus. 

 


