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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Diabetes Mellitus(DM) adalah penyakit metabolik yang kebanyakan 

herediter, dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan 

atau dengan tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik, sebagai akibat 

dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh, gangguan primer terletak pada 

metabolisme lemak dan protein. Diabetes mellitus adalah gangguan 

metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan 

abnormalis metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh 

penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya 

dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskuler, dan neuropati. (Yuliana 

elin, 2009 dalam NANDA NIC-NOC, 2013) 

Diabetes Mellitus adalah keadaan hiperglikemia kronik disertai dengan 

kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang menimbulkan komplikasi 

pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah. (Nugroho, 2011) 

 Berdasarkan dari dua definisi diatas dapat disimpulkan penyakit 

Diabetes Mellitus adalah penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan 

multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan 

gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat dari 

insufisiensi fungsi insulin. 
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Menurut WHO Diabetes Mellitus merupakan salah satu prioritas 

Penyakit Tidak Menular, diabetes merupakan penyebab utama untuk 

kebutaan, serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan amputasi kaki, 80% 

kejadian Diabetes dapat dicegah, lakukan upaya pencegahan sekarang, 

diabetes dapat dicegah atau kejadiannya dapat ditunda. Dengan tatalaksana 

pengobatan yang optimun, diabetes dapat dikontrol dan orang dengan 

diabetes dapat berumur panjang dan hidup sehat. (WHO, 2016) 

 Pada tahun 2015 jumlah penderita Diabetes Mellitus di Dunia 

mencapai 415 juta orang dewasa, pada tahun 1980 kenaikan mencapai 4 kali 

lipat dari 108 juta penyakit Diabetes. Pada tahun 2040 di perkirakan 

jumlahnyaakan menjadi 642 juta dengan penyakitDiabetes. (IDF Atlas, 2015) 

 Pada tahun 2012, gula darah tinggi bertanggung jawab atas 3,7 juta 

kematian di dunia dari angka 1,5 juta kematian disebabkan oleh Diabetes, 1 

dari 2 orang penyandang diabetes masih belum terdiagnosis dan belum 

menyadari bahwa dirinya diabetes. Lebih dari 60% laki-laki dan 40% 

perempuan dengan Diabetes meninggal sebelum berusia 70 tahun di wilayah 

regional Asia Tenggara. (WHO, 2016) 

Dari 34 Provinsi terdapat 1,5 atau sekitar 1.017.290 menderita 

Diabetes Mellitus di Indonesia dan tersebar ke seluruh provinsi yang ada di 

Indonesia salah satunya di Jawa Barat menempati posisi ke 12 dengan jumlah 

1,3% atau sekitar 186.809 jiwa penyakit Diabetes Mellitus. (Riskesdas, 2018) 
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Data yang di dapat di Kota Sukabumi, terdapat 20 

besarpenyakitDiabetes Mellituspada tahun 2018 penderita Diabetes Mellitus 

mendudukiurutanke 9 dengan jumlah 17,348 jiwa orang dewasa. (Dinas 

Kesehatan Sukabumi, 2018)   

Berdasarkan data yang di peroleh dari Rekam Medik RS Bhayangkara 

Setukpa Lemdikpol Kota Sukabumi, terdapat 10 besar penyakit pasien rawat 

inap dari tahun 2017-2019 yang menderita Diabetes menduduki urutan ke 7 

pada tahun 2017 mendapat 28%, 2018 mendapat 31% dan 2019 mendapat 

72%  jumlah dari semuanya 131 jiwa dengan kasus Diabetes di bandingkan 

penyakit dalam lainnya. Di ruang Teratai penderita Diabetes Mellitus terdapat 

160 jiwa. (Sumber Laporan Rekam Medik RS Bhayangkara 2017-2019) 

Penderita Diabetes Mellitus yang tidak ditangani dengan baik maka 

akan mengakibatkan komplikasi jangka panjang yang mungkin terjadi akibat 

kadar glukosa darah meningkat antara lain, penyakit jantung, gangguan 

penglihatan, kelelahan yang luar biasa, penurunan berat badan secara drastis, 

dan sering terinfeksi dan bila luka sulit sekali untuk sembuh. Sehingga 

penderita Diabetes Mellitus(DM) memerlukan perawatan yang tepat agar 

tidak terjadi hal-hal yang membahayakan seperti yang telah disebutkan di 

atas. (Suprajitno, 2011) 

Peran perawat bagi penderita Diabetes Mellitus memberikan 

pengetahuan tentang diet rendah gula dapat mengendalikan kondisi 

penyakitnya dan dapat hidup lebih lama. Pengetahuan, sikap dan perilaku 
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penderita Diabetes Mellitus terhadap pengelolaan Diabetes Mellitus sangat 

berperan dalam mengurangi terjadinya komplikasi. Pengetahuan penderita 

mengenai diet Diabetes Mellitus merupakan sarana yang membantu penderita 

menjalankan penanganan Diabetes selama hidupnya. (Suryono, 2010) 

 Dengan penanganan yang lebih baik dan pengetahuan yang memadai 

tentang perawatan pada Diabetes Mellitus, diharapkan angka penderita 

Diabetes Mellitus dapat berkurang. Berdasarkan uraian diatas dan melihat 

peran serta fungsi perawat yang berorientasi terhadap preventif, promotif dan 

komprehensif harus memenuhi  

kebutuhan kesahatan, danmelaksanakanasuhankeperawatan maka penulis 

akhirnya tertarik untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Ny.R dengan Ulkus Diabetikum Akibat Diabetes Melitus ( 

Tipe II ) Di Ruang Teratai RS Bhayangkara Setukpa Lemdikpol Kota 

Sukabumi”. 

 

B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum  

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada klien dengan Diabetes Melitus 

yang komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan 

pendekatan proses keperawatan. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan umum yang telah diuraikan, maka dapat dibuat tujuan khusus 

seperti berikut : 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pada klien Ny. R dengan 

Diabetes Melitus. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada klien Ny. R 

dengan Diabetes Melitus. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatn pada klien Ny. R 

dengan Diabetes Melitus. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatn pada klien Ny. R 

dengan Diabetes Melitus. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien Ny. R dengan Diabetes 

Melitus. 

f. Mampu membandingakan antar konsep dan kenyataan asuhan 

keperawatan pada klien Ny. R dengan Diabetes Melitus. 

 

C. METODE TELAAHAN 

1. Metode deskriptif, menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

dilaksanakan dan dijadikan sebagai bahan mendapatkan pemecahan 

masalah berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan asuhan 

keperawatan terhadap salah seorang klien dengan Diabetes Melitus. 

(Dermawan, 2012) 
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2. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah menanyakan atau tanya jawab yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi klien, biasa juga disebut 

dengan anamnesa.Anamnesa berlangsung untuk menanyakan hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien dan 

merupakan komunikasi yang di harapkan. (Dermawan, 2012).  

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan baik terhadap fisik, 

perilaku dan sikap dalam menegakan diagnosa keperawatan. 

(Dermawan, 2012) 

c. Studi Dokumentasi 

Mempelajari data klien selama klien di rawat. (Dermawan, 2012) 

d. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk 

memperoleh data subjektif dan objektif dari riwayat kesehatan klien. 

Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk menetukan status kesehatan 

klien, mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengambil data dasar 

untuk menetukan rencana tindakan keperawatan. (Dermawan, 2012) 

e. Studi Kepustakaan 

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan 

berbagai buku sumber. (Dermawan, 2012) 
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3. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data  

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data-data yang dikumpulkan dari klien, 

yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang masalah 

kesehatan dan data keperawatan yang dihadapannya. (Dermawan, 

2012) 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yang adalah data-data yang dikumpulkan 

dari orang terdekat seperti orang tua, saudara, atau pihak lain yang 

mengerti dan dekat dengan klien. (Dermawan, 2012)   

2. Jenis Data 

a. Data subjektif 

Data subjektif adalah data yang di dapat dari klien sebagai 

suatu pendapat situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak dapat 

di tentukan oleh perawat secara independen tetapi melalui interaksi 

dan komunikasi. (Dermawan, 2012) 

b. Data objektif 

Data objektif adalah hasil observasi atau pengukuran dari status 

kesehatan klien. (Dermawan, 2012) 
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4. Pengelolaan data 

Pengumpulan data secara manual yaitu dengan cara 

mengklarifikasikan menginterprestasikan dan menverikasikan dan 

kemudian disajaikan secara tekstular. (Dermawan, 2012) 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang di maksudkan untuk memudahkan memahami karya 

tulis ilmiah ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai isi setiap 

bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari uraian yang melatar belakangi penulis untuk pengambilan 

kasus, tujuan penulisan yang ingin dicapai metode penulisan dan teknik 

pengumpulan data serta sistematika yang digunakan dalam studi kasus. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Memberikan gambaran tentang konsep secara teotis meliputi definisi, 

etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, 

penatalaksanaan medis, serta tinjauan teoritis mengenai proses asuhan 

keperawatan pada klien dengan Diabetes Melitus. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Memberikan laporan mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan 

Diabetes Melitus yang di lakukan melalui pendekatan proses keperawatan 

mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Sedangkan 
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pembahasan berisi tentang penjelasan antara kesenjangan dengan tinjauan 

kasus yang ada dilapangan. 

BAB 1V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah ditulis pada karya tulis 

ilmiah ini, serta memberikan rekomendasi yang ditunjukan kepada pihak 

terkait dalam upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


