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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan kesehatan yang komplek merupakan hasil dari  berbagai 

masalah lingkungan yang bersifat alamiah atau buatan manusia. Salah satunya 

dibidang kesehatan,Masalah yang cukup banyak mengundang perhatian 

masayarakat. Seperti penyakit tidak menular yang ternyata menimbulkan 

angka kesakitan dan kematian yang tinggi adalah penyakit diabetes mellitus. 

Menurut WHO, Diabetes Mellitus(DM) didefinisikan sebagai suatu 

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. 

Menurut laporan WHO, Indonesia menempati urutan ke empat 

terbesar dari jumlah penderita diabetes mellitus dengan prevalensi 8,6% dari 

total penduduk sedangkan posisi urutan diatasnya yaitu India, China dan 

Amerika Serikat dan WHO, memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM 

di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030. Senada dengan WHO, Internationsl Diabetes Foundation (IDF) 

pada tahun 2009 memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM dari 7 juta 

pada tahun 2009 menjadi 12 juta pada tahun 2030. Dari laporan tersebut 
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menunjukan peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat 

pada tahun 2030 (PERKENI,2011). 

Di Indonesia sendiri berdasarkan data terbaru Riset Kesehatan Dasar 

2018, secara umum angka prevalensi diabetes mengalami peningkatan cukup 

signifikan selama lima tahun terakhiran. Di tahun 2013, angka prevalensi 

diabetes pada orang dewasa mencapai 6,9%, dan di tahun 2018 angka terus 

melonjak 8,5% 

Diabetes Mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakterisistik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin, atau keduanya. Hiperglikemia didefinisikan sebagai 

kadar glukosa puasa yang lebih tinggi dari 110 mg/dL. Kadar glukosa serum 

puasa normal adalah 70 sampai 110 mg/dL. Glukosa difiltrasi oleh glomerulus 

dan hampir semuanya difiltrasi oleh tubulus ginjal selama kadar glukosa 

dalam plasma tidak melebihi 160 – 180 mg/dL (Menurut American Diabetes 

Association, 2010) 

Berdasarkan data kunjungan pasien yang masuk ke ruangan Aisyah 

Dalam kabupaten Sukabumi pada pencatatan dan pelaporan dapat dilihat 

kasus terbanyak adalah sebagai berikut : 
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Distribusi 10 penyakit  di ruangan Aisyah Dalam RSUD sekarwangi 

Tahun 2018 september - februari 2019 

Tabel 1.1 

No  Nama Penyakit  Distribusi  Frekuensi  

1 Gagal Jantung  533 34% 

2 Gagal ginjal  297 19 % 

3 Diabetes mellitus  250 16 % 

4  Anemia  183 12 % 

5 Gea  67 4 % 

6  Melena  65 4 % 

7 Dhf  64 4 % 

8 Febris  63 4 % 

9 Pneumonia  14 1 % 

10  Hipertensi  14 1 % 

Jumlah  1550 100 % 

 

 ( sumber : laporan Rekam Medik RSUD SEkarwangi Kab. Sukabumi) 

 

Berdasarkan table 1.1 pada tahun 2018 sampai februari tercatat jumlah 

kunjungan diruangan Aisyah Dalam sebayak 1.550 dengan komplikasi 

Penyakit Dalam. Sedangkan Diabetes Mellitus terhitung sangat sering 

sehingga menduduki peringkat ke 3 dengan distribusi 250 pasien.  



4 
 

Diabetes melitus merupakan suatu gangguan kronis yang ditandai 

dengan metabolisme karbohidratdan lemak yang relatif kekurangan insulin. 

Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah yang berhubungan dengan insulin, 

yaitu resistensiinsulindan gangguan sekresi insulin, sehingga insulin menjadi 

tidak efektif untuk menstimlasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Adanya 

gangguan pada saraf autonom mempengaruhi terjadi perubahan tonus otot 

yang menyebabka abnormalitas aliran darah. Sehingga kebutuhan nutrisi dan 

oksigen maupun pemberian antibiotik tidak mencukupi atau tidak dapat 

mencapai jaringan perifer, juga tidak memenuhi kebutuhan metabolisme pada 

lokasi tersebut. Efek pada autonom neuropati ini akan menyebabkan kulit 

menjadi kering (antihidrosis) yang memudahkan kulit menjadi ruksak dan 

mengkontribusi untuk terjadinya kerusakan integritas jaringan. Dampak lain 

karena adanya neuropati perifer yang dipengaruhi kepada saraf sensori dan 

sistem motor yang menyebabkan hilangnya sensasi nyeri, tekanan dan 

perubahan temperatur. Neuropati sensoris perifer memungkinkan terjadinya 

trauma berulang mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan dibawah area 

kalus. Selanjutnya terbentuk kavitas yang membesar dan akhirnya ruptur 

sampai permukaan kulit menimbulkan ulkus drainase yang inadekuat 

menimbulkan closed space infection. Sebagai konsekuensi sistem imun yang 

abnormal, bakteria sulit dibersihkan dan infeksi menyebar kejaringan 

sekitarnya (Anonim, 2009).   
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Beberapa dampak inilah yang dapat menimbulkan ketakutan atau 

kecemasan pada klien kasus Diabetes Mellitus, dengan masalah yang muncul 

seperti gangguan rasa nyaman nyeri, resiko infeksi dan kurangnya 

pengetahuan. Maka peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan pada 

pasien dengan Diabetes Mellitus yaitu dengan melakukan pendekatan pada 

klien dan keluarga, membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar klien. 

Dengan memberikan rasa aman nyaman, mengurangi resiko tinggi infeksi dan 

berkolaborasi dalam pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri.peran 

perawat sangat dibutuhkan dalam mengendalikan emosi, dan memberikan 

support atau dukungan pada klien pada kasus diabetes mellitus, sehingga 

perawat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik 

sehingga kebutuhan aspek bio-psiko-sosial dan spiritual terpenuhi. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat karya tulis ilmiah 

dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Ny. E dengan Gangguan 

System Endokrin Akibat Diabetes Mellitus tipe II di Ruang Aisyah 

Dalam RSUD Sekarwangi”   

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan Diabetes Mellitus di 
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RSUD Sekarwangi dengan komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial 

dan spirituall dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian dengan Diabetes Mellitus di 

RS. 

b) Mampu mendeskripsikan diagnose keperawatan dengan kasus Diabetes 

Mellitus di RS. 

c) Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan dengan kasus 

Diabetes Mellitus di RS. 

d) Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan dengan kasus Diabetes 

Mellitus di RS. 

e) Mampu mendeskripsikan evaluasi pada klien dengan kasus Diabetes 

Mellitus di RS 

f) Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan. 

 

C. Metode Telaahan 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu menggambarkan suatu masalah secara sistematis dan akurat 

berupa studi kasus,melalui pendekatan proses keperawatan dengan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 
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1) Metode deskriptif,menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

dilaksanakan terhadap salah seorang klien dengan Diabetes Mellitus. 

2) Teknik pengumpulan data: 

a. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada klien, keluarga dan tim 

kesehatan lain untuk mendapatkan data yang diperlukan  penulis yang 

berhubungan dengan asuhan keperawatan medical bedah pada klien 

dengan Diabetes mellitus. 

b. Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui hasil pengamatan 

dengan menggunakan semua panca indrera (melihat,meraba atau 

mendengarkan) tantang kondisi klien dalam krangka asuhan 

keperawatan. Penulis melakukan pengamatan langsung kepada klien 

untuk mengetahui data objektif yang mendukung masalah kesehatan 

klien. 

c. Studi Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data dari instansi medik untuk validasi data 

yang diperoleh dari klien, keluarga dan perawat ruangan. 

d. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik (physical ecxamination) adalah cara pengumpulan 

data melalui inspeksi yaitu pengamatan secara seksama terhadap status 

kesehatan klien, palpasi yaitu jenis pemeriksaan fisik dengan cara 
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dengan meraba lien, perkusi adalah pemeriksaan fisik dengan jalan 

mengetukan jari tengah ke jari tangan lain untuk mengetahui normal 

atau tidaknya suatu orga tubuh, auskultasi yaitu cara pemeriksaan fisik 

dengan menggunakan stetoskop, dan pemeriksaan fisik lainnya. 

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara langsung kepada klien 

dengan cara persistem dengan menggunakan teknik 

inspeksi,palpasi,perkusi,auskultasi. 

e. Studi kepustakaan 

Penulis melakukan kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan 

data dan mempelajari bahan bacaan dari berbagai referensi yang 

berhubungan dengan penulis karya tulis. 

3) Sumber dan jenis data 

a) Sumber data 

a. Sumber dan primer 

Klien adalah sumber utama dan (primer) dan perawat dapat menggali 

informasi yang sebenarnya mengenai masalah klien. 

b. Sumber data sekunder 

Orang terdekat, informasi dapat diperoleh melaluiorang tua, suami 

atau istri, anak, teman, klien, jika klien mengalami gangguan 

keterbatasan dalam berkomunikasi atau kesadaran yang menurun. 
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b) Jenis data  

a. Data subjektif  

Adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat 

terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut dapat 

ditentukan oleh perawat, Misalnya tentang nyeri, perasaan 

lemah, kekuatan, kecemasan, prustasi, mual, perasaan malu.  

b. Data objektif  

Adalah data yang dapat di observasi dan di ukur, dapat 

diperoleh menggunakan panca indera (lihat, dengar, cium, 

raba) selama pemeriksaan fisik misalnya frekuensi nadi, 

pernafasan, tekanan darah, edema, berat badan, tingkat 

kesadaran. 

D. Sistematika penulisan 

Karya tulis ini terdiri atas 4 BAB yaitu: pendahuluan, tinjauan teoritis, 

tinjauan kasus dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. Adapun 

penulisan nya sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, metode telaahan, lingkup bahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORITAS 
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Pada bab ini berisi tentang pengertian Diabetes Mellitus, etiologi Diabetes 

Mellitus, patofisiologi Diabetes Mellitus, manifestasi Diabetes Mellitus, 

pemeriksaan diagnostic manajemen medik, penanganan Diabetes Mellitus, 

terapi Diabetes Mellitus, 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang asuhan keperawatan pada klien Diabetes Mellitus yang 

terdiri dari : pengkajian, perencanaan, penatalaksanaan, evaluasi, dan 

pembahasan tentang kesenjangan antar tinjauan teori dengan tinjauan kusus. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan akhir hal-hal yang sudah di 

tulis sebelumnya sekaligus memberikan rekomendasi kepada pihak yang 

terkait untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 

 


