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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyebab kematian ke-4 di dunia 

dan diperkirakan jumlah penderitanya akan terus meningkat setiap tahun. Di 

Indonesia penderita DM dari tahun 2103 ke 2018 meningkat 4% (Riskesdas 

2018). Sedangkan di Jawa Tengan penderita DM terdapat 1,8% dan terdapat 

564 pasien di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga (Dinas 

Kesehatan Purbalingga, 2019). Dari banyaknya penderita DM tidak semua 

dapat melakukan kontrol diri dengan baik karena alasan penderita merasa 

sudah sehat, tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, sering lupa, dan 

minum obat tradisional (Riskesdas, 2018).  

“Generasi Sehat Indonesia Unggul” merupakan rencana pemerintah 

Kabinet Maju Indonesia 2020-2024. Fokus pemerintah dalam lima tahun ke 

depan akan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia. Sumber 

daya manusia yang unggul akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Fokus 

pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular meliputi asma, kanker, 

stroke, gagal ginjal kronik, diabetes mellitus, penyakit jantung dan 

hipertensi (Kemenkes, 2019). 

Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia, yang terjadi karena pankreas tidak dapat mensekresi insulin, 

insulin tidak berfungsi dengan baik, atau keduanya. Jika terjadi 

hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang dan 

kerusakan berbagai organ seperti mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh 

darah (Care & Suppl, 2020). Dinyatakan diabetes mellitus apabila kadar 

gula dalam darah ≥ 7.0 mmol/L (126mg/dl) untuk glukosa plasma puasa, 

dan ≥ 11.1 mmol/L (200mg/dl) untuk glukosa plasma 2 jam setelah makan 

(Riskesdas, 2018).  

Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik dapat 

menyebabkan berbagai komplikasi yang bahkan sampai menyebabkan 

kematian. Menurunkan risiko komplikasi dapat dilakukan dengan 
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manajemen diri (self management) penderita DM dan setiap penderita DM 

harus dapat melakukannya dengan baik. Pada penderita DM sangat 

diperlukan pemantauan pemahaman perilaku pola hidup dalam melakukan 

self management yang terdiri dari rutinitas minum obat, pemantauan gula 

darah , perilaku tentang diet, dan aktivitas fisik (Windani et al., 2019). 

Menurut (ADA, 2014) dan beberapa studi, terdapat 5 pilar 

penatalaksanaan DM, yaitu ; edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani, 

intervensi farmakologis, self-monitoring glukosa darah. Dalam rangka 

mencapai keberhasilan perubahan perilaku sehat, dibutukan edukasi yang 

komprehensif dan upaya peningkatan motivasi. Pengetahuan tentang 

pemantauan glukosa darah mandiri, tanda dan gejala hipoglikemia serta cara 

mengatasinya harus diberikan kepada pasien. Untuk itu Self Management 

sangat penting diterapkan bagi para penderita diabetes mellitus. 

Self management adalah kegiatan individu yang memperhatikan dan 

menjaga kondisi kesehatan dan penyakit, serta mencegah komplikasi 

penyakit. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur dan memelihara perilaku 

hidup sehat dalam hal aktivitas fisik, nutrisi, obat-obatan, dll. Diabetes 

mellitus merupakan penyakit kronis yang memerlukan pemantauan setiap 

hari dan pengobatan yang multipel. Oleh karena itu, pasien DM memiliki 

tanggung jawab terbesar untuk pengobatan penyakitnya. Oleh karena itu, 

self management adalah inti dari manajemen diabetes (Azka, 2016). 

Dari studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara 

kepada Perawat di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga, pada 

bulan Mei 2021 banyak penderita yang jarang melakukan kontrol rutin ke 

fasilitas kesehatan karena kondisi yang masih pandemi, namun untuk obat 

tetap diberikan melalui bidan desa. Untuk latihan aktivitas fisik biasanya 

diadakan senam setiap bulan sekali, namun untuk saat ini sudah jarang atau 

bahkan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi. Sempat dilakukan setiap 

minggu dengan sistem bergantian per 10 penderita namun tidak dijalankan 

lagi. Dari total penderita di wilayah kerja Puskesmas Karanganyar 

Kabupaten Purbalingga 80% sudah melakukan kontrol rutin dan 20% masih 

belum memiliki kesadaran untuk kontrol rutin. 
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Berdasarakan latar belakang yang telah dipaparkan dan studi 

pendahuluan yang dilakukan, maka penulis tertarik untuk mengajukan 

penelitian dengan judul “Gambaran Self Management pada Penderita 

Diabetes mellitus”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran self management pada penderita diabte 

mellitus? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui gambaran self management pada penderita diabetes 

mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Karanganyar 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran data demografi penderita diabetes 

mellitus 

b. Mengetahui gambaran self management pada penderita diabetes 

mellitus 

c. Mengetahui gambaran self management pada komponen 

management glukosa  

d. Mengetahui gambaran self management pada komponen kontrol 

diet 

e. Mengetahui gambaran self management pada komponen 

aktivitas fisik 

f. Mengetahui gambaran self management pada komponen 

perawatan kesehatan 

D. Manfaat Penelitan 

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Penelitian ini dapat membantu tenaga kesehatan atau 

perawat komunitas dalam mengetahui self management 

penderita sehinggan mampu menentukan tindakan yang harus 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan diabetes mellitus. 
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b. Bagi Institusi 

Dapat dijadikan tambahan pustaka dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penulisan ini berguna sebagai tambahan ilmu bagi keperawatan 

dalam pemberian pelayanan khususnya pada perawat komunitas 

mengenai self management pada penderita diabetes mellitus. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti dan 

menggali wawasan serta mampu menerapkan ilmu yang telah 

didapatkan tetang penerapan self management pada pasieb diabetes 

mellitus. 

E. Keaslian Peneltian 

Penelitian tentang gambaran self management pada penderita diabetes 

mellitus belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini pernah dilakukan oleh : 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

1 Lathifani 

Azka 

(2016) 

gambaran 

self 

management 

pasien 

Diabetes 

Melitus Tipe 

2 di 

Poliklinik 

Penyakit 

Dalam 

Rumah Sakit 

Al Islam 

Bandung 

Penelitian ini 

mengguna-

kan metode 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif. 

Teknik 

accidental 

sampling. 

Variabel 

independ

ent : 

pasien 

Diabetes 

Melitus 

Tipe 2 

 

Variabel 

depende

nt :  

gambara

n self 

manage

ment 

Pasien DM 

Tipe 2 rawat 

jalan RS Al 

Islam 

Bandung 

memiliki nilai 

rata-rata 

(mean) self-

management 

sebesar 6,26 

dalam rentang 

skala 0 – 10. 

Semakin 

tinggi nilai 

maka semakin 

efektif self-

management. 

Penelitian 

gambaran 

self 

management 

penulis 

lakukan 

pada semua 

tipe 

Diabetes 

mellitus 

2 Citra 

Windani 

M.S, 

Mohamma

d Abdul, 

Udin 

gambaran 

self 

manajement 

pada pasien 

diabetes 

melitus tipe 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

deskritif 

kuantitatif. 

Variabel 

independ

ent : 

pasien 

diabetes 

melitus 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukan 

responden 

yang 

melakukan 
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Rosidin 

tahun 

2017 

II di 

Puskesmas 

Tarogong 

Kabupaten 

Garut 

Teknik 

konsekutif 

sampling. 

tipe II 

 

Variabel 

depende

nt : 

gambara

n self 

manajem

ent 

self-

management 

sedang (97%) 

dan baik 

(2,9%). 

Analisis pada 

aspek diet, 

olahraga, 

pemantauan 

gula darah 

dan perawatan 

kaki 

mendapatkan 

hasil sedang 

dan pada 

aspek 

medikasi 

mendapatkan 

hasil baik. 

Kesimpulan 

dari penilitian 

ini 

menunjukan 

responden 

yang belum 

melakukan 

self-

manajemen 

dengan baik 

.  


