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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit kadar glukosa di dalam 

darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin 

secara cukup. Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang 

bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang normal, 

insulin memasukan gula ke dalam sel sehingga bisa menghabiskan energi atau 

disimpan sebagai cadangan energi ( Soegondo S, 2005). 

Sangat disayangkan, karena banyak penderita diabetes mellitus tidak 

menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit yang lebih sering disebut 

penyakit gula. Hal ini mungkin disebabkan karena minimnya informasi di 

masyarakat tentang diabetes mellitus, terutama tentang gejala-gejalanya. 

Sebagian besar kasus diabetes adalah diabetes tipe II, yang disebabkan oleh 

faktor keturunan. Diabetes tipe II ini sering terjadi pada orang yang 

mengalami obesitas akibat gaya hidup yang dijalaninya (Soegondo S, 2005). 

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia 

yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe II (tidak tergantung insulin) 

hingga mencapai kurang lebih 90% pasien Berdasarkan survei WHO, jumlah 

penderita DM di Indonesia sekitar 17 juta orang (8,6% dari jumlah penduduk) 

atau menduduki urutan terbesar ke -4 setelah India, Cina, dan Amerika 

Serikat. 
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Banyaknya penderita diabetes di Indonesia karena gaya hidup 

masyarakat yang tidak memperhatikan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi 

gizi seimbang dan berolahraga cukup. Jika penderita diabetes tidak mampu 

mengontrol kadar gula dalam darahnya, akibatnya akan terjadi komplikasi, 

misalnya terkena stroke, gagal ginjal, jantung, kebutaan dan bahkan harus 

menjalani amputasi jika ada anggota badannya yang menderita luka yang 

sukar mengering. 

Survei Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2001 

menyebutkan jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 8,6%. Terjadi 

peningkatan jumlah diabetes mellitus di Jakarta dari 1,7% pada tahun 1981 

menjadi 5,7% pada tahun 1993. (www.ottopharm.com). 

Minimnya informasi tentang penyakit diabetes mellitus membuat 

masyarakat tidak menyadari tentang bahayanya penyakit tersebut. Selain itu 

pola hidup masyarakat sekarang ini akan rentan sekali terkena penyakit DM, 

sebab pola makan dan gaya hidup masyarakat yang tidak teratur atau tidak 

terkontrol. Tingkat kesadaran yang rendah dapat membuat masyarakat tidak 

menyadari kalau dirinya sebenarnya mengidap penyakit diabetes mellitus.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Melihat banyaknya penduduk di Indonesia yang menderita penyakit 

diabetes mellitus, banyak angka kematian di Indonesia akibat diabetes 

mellitus dan minimnya informasi tentang penyakit DM maka penulis tertarik 

untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan judul “ASUHAN 
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KEPERAWATAN PADA KELUARGA “Tn.S” DENGAN MASALAH 

UTAMA “DIABETES MELLITUS PADA “Ny.W” DI RT 01/RW I 

KARANG ASEM, KEL. KARANG ASEM DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS PAJANG SURAKARTA”. 

 

C. Tujuan 

1.  Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan laporan ini adalah untuk memberikan 

pengalaman kepada penulis dalam penatalaksanaan dan 

pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. 

2.  Tujuan Khusus 

Laporan ini dibuat untuk : 

a. Melakukan pengkajian pada pasien diabetes mellitus 

b. Melakukan analisa data pada pasien diabetes mellitus 

c. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga yang muncul 

d. Merumuskan intervensi keperawatan 

e. Melakukan tindakan keperawatan 

f. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat bagi penulis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh jenjang pendidikan D III Keperawatan. 
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2. Manfaat bagi institusi pendidikan  

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa 

keperawatan tentang penatalaksanaan dan konsep dasar diabetes 

mellitus, sekaligus bisa dijadikan suatu pedoman dalam ilmu 

keperawatan. 

3. Manfaat bagi keluarga 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan keluarga, maka pada 

keluarga tersebut mampu melaksanakan kelima tugas keluarga dengan 

baik. 

 


