
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit kronis yang terjadi karena 

pankreas tidak menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah) 

atau bila tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan 

(World Health Organization [WHO], 2016). Penulis mengungkapkan Diabetes 

Melitus (DM) merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

karena adanya peningkatan kadar glukosa darah diatas nilai normal yaitu > 200 

mg/dl. 

International Diabetes Federation (IDF), menyatakan bahwa Indonesia 

menempati peringkat ke-7 di dunia dengan jumlah penyandang DM 10 juta 

pada tahun 2015 dan diprediksi akan mengalami kenaikan menjadi 16,2 juta 

pada tahun 2040, dengan data tersebut Indonesia menempati peringkat ke-6 di 

dunia setelah Negara China, India, Amerika, Brazil dan Mexico dan juga 

Diabetes Melitus menempati peringkat ke-3 pada bulan Juli 2018-Februari 

2019 di Rumah Sakit RSUD. R Syamsudin, S.H  

Kurniadi dan Nurrahmani (2015) menyatakan bahwa komplikasi DM 

terjadi pada semua organ dalam tubuh yang dialiri pembuluh darah kecil dan 

besar, dengan penyebab kematian 50% akibat penyakit jantung koroner dan 

30% akibat gagal ginjal. Komplikasi pada penderita DM dapat dilakukan 



pencegahan dengan melakukan kontrol kadar gula darah, periksa rutin gula 

darah, konsumsi obat hipoglikemi, olahraga dan patuh dalam diet (Riyadi dan 

Sukarmin, 2008). 

Soegondo (2011) berpendapat bahwa keluarga mempunyai pengaruh 

kepada sikap dan kebutuhan cara menolak atau memberikan dukungan baik 

secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Pasien DM akan memiliki sikap  

lebih positif  untuk mempelajari DM apabila keluarga memberikan dukungan 

dan berpastisipasi dalam pendidikan kesehatan mengenai DM. Berdasarkan 

penelitian Azmi yang dilakukan pada Januari 2019 pada penderita DM bahwa 

ada hubungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien DM tipe 2 di 

Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh 

sebanyak 58% ( 25 orang) terbukti bahwa  dukungan emosi/empati dan 

informasi dari  keluarga membantu penderita DM tipe 2 untuk dapat 

meningkatkan keyakinan akan kemampuannya melakukan perawatan diri juga 

akan memiliki perasaan aman dan nyaman sehingga akan tumbuh rasa 

perhatian terhadap diri sendiri dan meningkatkan motivasi untuk melakukan 

pengelolaan penyakit sehingga akan mencegah munculnya stress pada 

penderita DM tipe 2. 

Pada saat penulis melakukan pengkajian secara langsung kepada klien, 

klien merasa perlu adanya dukungan keluarga yang membuat klien memiliki 

semangat positif dalam menjalani hidup dengan DM tipe 2 yang berupa 

perhatian atau dorongan dalam melaksanakan diet untuk mempertahankan 



kadar gula darah, mendampingi ke dokter untuk memeriksa kesehatan, 

membantu dalam membiayai pengobatan dan perawatan sehingga rasa cemas, 

gelisah, depresi, murung karena tidak mampu berperan dalam keluarga tidak 

menjadi penyebab keparahan penyakit klien, oleh karena itu peran perawat 

sebagai counsellor  (pemberi bimbingan)  dan educator (pendidik) sangat 

dibutuhkan yang mungkin belum terlaksana dengan baik terhadap keluarga 

seperti pendidikan kesehatan tentang penyakit diabetes melitus dan bimbingan 

dalam melaksanakan dorongan diet untuk mempertahankan kadar gula darah 

yang stabil. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Melitus melalui pendekatan 

hubungan antara dukungan keluarga salah satunya emosi/ empati dan informasi 

dengan lebih menekankan peran perawat sebagai counsellor dan educator. 

B. Tujuan Penulisan 

Adapun Tujuan penulisan dari Karya Tulis Ilmiah Ini adalah :  

1. Tujuan umum 

Menggambarkan hasil penerapan proses keperawatan pada pasien yang 

menjalani perawatan akibat penyakit Diabetes Melitus 

2. Tujuan Khusus 

a. Melaporkan hasil pengkajian pada pasien yang mengalami penyakit 

Diabetes Melitus 



b. Mendeskripsikan masalah perawatan pasien yang menderita penyakit 

Diabetes Melitus 

c. Memaparkan rencana asuhan keperawatan pada pasien yang menderita 

penyakit Diabetes Melitus 

d. Mendeskripsikan tahap implementasi prosedur keperawatan pada 

pasien yang menderita penyakit Diabetes Melitus 

e. Membandingkan hasil proses asuhan keperawatan dengan konsep 

teorinya 

C. Metode Telaahan 

1. Metode Deskriptif 

Karya tulis ilmiah ini penulis susun dengan menggunakan metode 

penulisan deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan 

secara objektif (Notoatmodjo Soekidjo, 2005). Penulis menggambarkan 

pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilaksanakan terhadap salah seorang 

klien dengan Diabetes Melitus diruang H.M Muraz Lantai 4 NS 3 RSUD 

R. Syamsudin, SH  mulai dari pengkajian sampai evaluasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data : 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan dengan cara 

mewawancarai langsung responden yang diteliti, metode ini 

memberikan hasil secara langsung (Hidayat Alimul Aziz, 2007). 



Penulis mewawancarai dengan cara mengadakan tanya jawab dengan 

klien, keluarga klien, perawat ruangan dan tenaga kesehatan lain 

mengenai teori dan kenyataan tentang keadaan klien dengan penyakit 

diabetes melitus. 

b. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan 

melakukan pengamatan secara langsung kepada responden penelitian 

untuk mencari perubahan atau hal-hal yang akan diteliti (Hidayat 

Alimul Aziz, 2007). 

Penulis melakukan observasi partisipatif dengan cara melihat respon 

klien setelah penulis melakukan tindakan kepada klien. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil data yang berasal dari dokumen asli (Hidayat Alimul Aziz, 

2007). 

Penulis mengambil dan mempelajari buku laporan, catatan yang 

mengenai data-data klien dengan penyakit diabetes melitus diruang 

H.M Muraz lantai 4 NS 3 RSUD R.Syamsudin, SH 

d. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pemeriksaan mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi untuk 

mendapatkan data fisik klien secara keseluruhan ( Nursalam, 2008). 



Penulis melakukan pemeriksaan secara langsung pada klien dengan 

penyakit diabetes melitus diruang H.M Muraz lantai 4 NS 3 RSUD 

R.Syamsudin, SH 

3. Literatur Dan Data Yang Digunakan Untuk Studi Kasus 

Nursalam (2008) menyatakan bahwa sumber data yang dapat diambil untuk 

kepentingan penelitian kesehatan adalah : 

a. Klien adalah sumber data yang utama (primer) dan perawat dapat 

menggali informasi yang sebenarnya mengenai kesehatan klien. 

b. Orang terdekat klien biasanya seperti orangtua, anak, istri/suami, 

saudara kandung dan teman dalam memperoleh sumber informasi 

c. Catatan asuhan keperawatan klien yang dicantumkan oleh tim 

kesehatan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi riwayat 

keperawatan 

d. Riwayat penyakit pada pemeriksaan seluruh badan  serta catatan 

perkembangan adalah riwayat penyakit yang diperoleh dari terapis 

e. Konsultasi adalah hal yang diperlukan oleh terapis bersama dengan tim 

spesialis dalam bidang kesehatan guna menentukan diagnosa, 

perencanaan dan tindakan medis. 

f. Pemeriksaan diagnosik memberikan hasil laboratorium dan tes yang 

dapat dipergunakan perawat untuk dijadikan data penunjang yang 

objektif sesuai dengan keluhan pasien. 



g. Catatan medis dan tim kesehatan yang lainnya merupakan personel 

yang mendukung terhadap terapi klien 

h. Perawat lain, adalah jika klien dirujuk dari pelayanan kesehatan yang 

lain. Maka perlu meminta data – data riwayat perawatan sebelumnya.. 

i. Kepustakaan untuk medapatkan data dasar klien secara lengkap, 

perawat dianjurkan membaca literatur yang berkesinambungan dengan 

masalah klien. 

4. Selain itu juga, menurut Nursalam (2008). Data yang dapat digunakan 

dalam Karya Tulis Ilmiah terbagi menjadi dua jenis  : 

a. Data Objektif : adalah data yang telah di observasi serta diukur oleh 

perawat. Data tersebut diperoleh melalui rasa empati (senses) selama 

melakukan pemeriksaan melalui sigh, smell, hearing, touch/ taste). 

b. Data Subjektif : adalah sumber data yang didapatkan dari klien sebagai 

respon  terhadap suatu situasi dan kondisi. 

D. Sistematika Penulisan 

Sitematika yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas empat bab, 

yaitu : pendahuluan, tinjauan teoritis, tinjauan kasus dan pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. Adapun penulisannya sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan 

penulisan, metode telaahan dan sistematika penulisan. 



BAB II Tinjauan Teoritis : Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar medis 

yang meliputi definisi, anatomi dan fisiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi 

klinis, pemeriksaan diagnostik, manajemen medik, dan konsep dasar 

keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan 

evalusi juga disertai dengan etika keperawatan. 

Bab III Tinjauan Kasus dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan proses 

asuhan keperawatan, yang meliputi pengkajian keperawatan, diagnosa 

keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi 

keperawatan dan catatan perkembangan. Sedangkan pembahasan menjelaskan 

tentang perbedaan dan persamaan antara teori dan kenyataan diruang perawatan 

yang dirawat secara sistematis. 

BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi  : Bab ini merupakan penutup yang 

menyimpulkan hasil Karya Tulis Ilmiah dengan kesimpulan mengacu pada 

tujuan dan saran yang menekankan pada usulan yang sifatnya lebih operasional 

dari Karya Tulis Ilmiah. 

 


