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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

Menurut Harmoko (2012) keluarga adalah perkumpulan dua atau 

lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, 

dan tiap- tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain. 

Menurut Whall (1986) dalam Friedman (2010) mendefinisikan 

keluarga sebagai sebuah kelompok yang mengidentifikasikan diri dan 

terdiri atas dua individu atau lebih yang memiliki hubungan khusus, yang 

dapat terkait hubungan darah atau hukum atau dapat juga tidak, namun 

berfungsi sedemikian rupa sehingga mereka menganggap dirinya sebagai 

keluarga. 

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang di satukan oleh 

kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang mengidentifikasikan 

dirinya sebagai bagian dari keluarga (Friedman, 2010). 

Jadi dapat disimpulkan kalau keluarga adalah dua individu atau lebih 

yang tinggal dalam satu rumah yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, 

hubungan darah maupun adopsi, lalu mereka menganggap dirinya sebagai 

keluarga. 
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2. Fungsi Keluarga 

Menurut Friedman (2010), terdapat lima fungsi keluarga, yaitu : 

a. Fungsi afektif (The Affective Function)  

Fungsi afektif berkaitan dengan fungsi internal keluarga yang 

merupakan basis kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna untuk 

pemenuhan kebutuhan spikologis. Keberhasilan fungsi afektif tampak 

melalui keluarga yang gembira dan bahagia; 

b. Fungsi sosialisasi 

Proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang 

menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan 

sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk 

membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan dan meneruskan nilai-

nilai budaya keluarga. 

c. Fungsi reproduksi (The Reproduction Function)  

Untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa 

generasi dan untuk berlangsungnya hidup masyarakat 

d. Fungsi ekonomi (The Economic Function)  

keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara 

ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu 

meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 
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e. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care 

Function)  

untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga 

agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini 

dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan, antara 

lain: 

1) Mengenal masalah kesehatan setiap keluarga yang terkena 

penyakit Diabetes mellitus yaitu untuk mengetahui kemampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan, mengkaji sejauh mana 

keluarga mengenal tanda dari masalah kesehatan yang meliputi 

pengertian, tanda gejala dan penyebab. 

2) Mengambil keputusan untuk tindakan keperawatan yang tepat bagi 

anggota keluarga yang menderita Diabetes mellitus meliputi cara 

mengatasi masalah kesehatan. 

3) Memberikan keperawatan bagi anggota keluarga yang menderita 

Diabetesmellitus yang meliputi cara perawatan kepada anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan. 

4) Memodifikasi lingkungan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 

untuk penderita Diabetes mellitus meliputi memelihara lingkungan 

yang menguntungkan bagi anggota keluarga yang mempunyai 

masalah kesehatan. 
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5) Mengunakan fasilitas kesehatan yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan keluarga menggunakan. 

3. Tipe dan Bentuk Keluarga 

a. Tipe keluarga tradisional menurut Friedman (2010) 

1) Keluarga inti 

Suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak (kandung 

atau angkat). 

2) Keluarga besar 

Keluarga inti di tambah keluarga yang lain yang mempunyai 

hubungan darah seperti kakek, nenek, keponakan, paman, bibi. 

3) Keluarga “Dyad” 

Satu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri (tanpa anak). 

4) Keluarga “Single Parent” 

Rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua (ayah/ibu) dengan 

anak (kandung/angkat).  

5) Keluarga ”Singe Adult” 

Suatu rumah tangga yang hanya terdiri dari seorang dewasa 

(misalnya seorang yang telah dewasa kemudian tinggal kost untuk 

bekerja atau kuliah).  
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b. Tipe keluarga non tradisional 

  Tipe keluarga non tradisional menurut Friedman (2010) yaitu 

keluarga dengan orang tua yang tidak pernah menikah. 

4. Tahap dan Perkembangan Keluarga 

Menurut Friedman (2010). 

a. Tahap I (beginning family) 

Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu, yaitu suami 

dan istri yang membentuk keluarga melaalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan keluarganya masing-masing. 

b. Tahap II (child bearing family) 

Keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai 

kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama berusia 30 

bulan(2,5 tahun). 

c. Tahap III (families with preschool) 

Keluarga dengan anak usia pra sekolah dimulai ketika anak pertama 

berusia dua setengah tahun, dan berakhir ketika anak berusia 5 tahun. 

d. Tahap IV (families with children) 

Keluarga dengan anak usia sekolah dimulai ketika anak pertama 

berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 

13 tahun,awal dari masa remaja. 

e. Tahap V (families with teenager) 

Keluarga dengan anak remaja yang dimualai ketika anak pertama 

melewati umur 13 tahun, berlangsung selama 6 sampai 7 tahun. Tahap 
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ini dapat lebih singkat jika anak meninggalkan keluarga lebih awal 

atau lebih lama jika anak masih tinggal di rumah hingga berumur 19 

atau 20 tahun. 

f. Tahap VI (launching center families) 

Keluarga yang melepas anak usia dewasa muda yang ditandai oleh 

anak pertama meninggalkan rumah orang tua dan berakhir dengan 

“rumah kosong”, ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tahap ini 

dapat singkat atauagak panjang, tergantung pada berapa banyak anak 

yang belum menikah yang masih tinggal di rumah. Fase ini ditandai 

oleh tahun-tahun puncak persiapan dari dan oleh anak-anak untuk 

kehidupan dewasa yang mandiri. 

g. Tahap VII (middle age families) 

Orang tua usia pertengahan, dimulai ketika anak terakhir 

meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau kematian 

salah satu pasangan.  

h. Tahap VIII keluarga usia lanjut 

Keluarga dalam masa pensiun dan lansia diawali dengan salah satu 

atau kedua pasangan memasuki masa pensiun, hingga salah satu 

pasangan meninggal dan berakhir dengan pasangan lainnya 

meninggal. 
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5. Struktur Keluarga 

Struktur keluarga dapat menggambarkan bagaimana keluarga 

melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat sekitarnya. Menurut 

Friedman (2010) struktur keluarga terdiri atas : 

a. Struktur peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan 

posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status 

adalah posisi individu dalam masyarakat, misalnya status sebagai 

istri/suami atau anak. 

b. Struktur nilai  

Nilai merupakan suatu system, sikap dan kepercayaan yang secara 

sadar atau tidak, mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. 

Nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman perilaku dan pedoman 

bagi perkembangan norma dan peraturan. 

c. Struktur pola & proses komunikasi 

Menggambarkan bagaimana cara & pola komunikasi ayah-ibu (orang 

tua), orang tua- anak, anak- anak & dengan anggota keluarga lain. 

d. Struktur kekuatan 

Menggambarkan kemampuan dari anggota keluarga untuk 

mengendalikan atau mempengaruhi dalam merubah perilaku keluarga 

kearah positif yang mendukung kesehatan. 
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6. Struktur peran keluarga 

 Sebuah peran didefinisikan sebagai kumpulan dari perilaku yang 

secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari 

seorang yang menempati posisi social yang di berikan. 

a. Peran formal 

 Menurut Satir (1967) dalam Friedman (2010), peran formal atau 

terbuka dan peran informal atau tertutup. Sementara peran formal 

adalah peran eksplisit yang terkandung dalam struktur peran keluarga 

(ayah-suami dll), peran informal bersifat implisit, sering kali tidak 

tampak pada permukaan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

emosional anggota keluarga. 

 Yang terkait denganmasing masing posisi keluarga formal adalh 

peran terkait atau sekelompok perilaku yang kurang lebih homogen. 

Keluarga membagi peran kepada anggota keluarganya dengan cara 

yang serupa seperti masyarakatmembagi perannya. Peran formal yang 

biasa dalam keluarga yaitu peran ayah-suami di harapkan sebagai 

pencari nafkah sedangkan ibu-istri sering kali diharapkan untuk 

mengambil peran kepemimpinan dalam pengelolaan rumah. 

b. Peran informal 

 Peran informal mempunyai tuntutan  yang berbeda tidakterlalu 

didasarkan pada atribut-atribut/ kepibadian anggota individual. 
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Dengan demikian seorang anggota keluarga mungkin menjadi 

penengah, berupaya mencari penyelesaian apabila ada anggota 

keluarga yang terjadi konflik. 

7. Proses dan Strategi Koping Keluarga 

a. Proses dan strategi koping keluarga 

 Strategi koping prilaku, kognitif dan emosional keluarga serta 

individu di artikan sebagai masalah atau situasi khusus. Perbedaan 

situasi dan masalah membutuhkan pemecahan yang berbeda: yaitu 

respon koping yang berbeda perlu di terapkan. 

b. Strategi koping keluarga internal 

 Strategi koping keluarga internal memiliki tiga jenis strategi, yaitu 

strategi hubungan, kognitif dan komunikasi. 

1). Strategi  hubungan yaitu mengandalkan kelompok keluarga, 

kebersamaan yang lebih besar, fleksibelitas peran. 

2). Strategi kognitif adalah Pengendalian makna masalah dengan 

membingkai ulang dan penilaian pasif, pemecahan masalah 

bersama, mendapatkan informasi pengetahuan. 

3). Strategi komunikasi yaitu terbuka dan jujur, menggunakan humor 

dan tawa. 
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c. Strategi koping keluarga eksternal 

 Strategi koping keluarga eksternal dalam memeliharaan jalinan 

komunitas yang aktif dan menggunakan system dukungan social serta 

strategi spiritual. 

8. Keluarga Sebagai Klien 

 Keluarga merupakan bagian terdepan, sedangkan individu anggota 

keluarga berada sebagai latar belakang atau konteks. Keluarga di pandang 

sebagai sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Fokusnya adalah pada 

hubungan dan dinamika internal keluarga,fungsi dan struktur keluarga,dan 

hubungan subsistem keluarga dengan keseluruhan, serta hubungan 

keluarga dengan lingkungan luarnya. Pada tipe penjabaran keluarga yang 

terakhir inilah, konstribusi unik keperawatankeluarga terkihat jelas. 

 Menurut Friedman (2010)  menyebutkan ketika teori sistem dan 

sibernatik menjadi cara utama memandang dan menganalisis keluarga, 

terutama konsep mengenai interaksi, siirkulasi dan timbal balik. 

9. Peran Perawat Dalam Asuhan Keperawatan Kesehatan Keluarga 

 Ada banyak peran perawat dalam membantu keluarga 

menyelesekan masalah atau melakukan perawatan kesehatan keluarga, 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Pendidikan 

 Dengan diberikan pendidikan kesehatan/ penyuluhan diharapkan 

keluarga mampu mengatasi dan bertanggung jawab terhadap masalah 

kesehatannya. 

b. Koordinator 

 Koordinasi diperlukan pada perawatan berkelanjutan agar 

pelayanan yang komprehensif dapat tercapai. 

c. Pelaksanaan 

 Perawat yang berkerja dengan klien dan keluarga baik dalam 

rumah, klinik maupun di rumah sakit bertanggung jawab dalam 

memberikan perawatan langsung. 

d. Pengawas kesehatan 

 Sebagai pengawasan kesehatan perawat harus melakukan home 

visit atau kunjungan rumah teratur untuk mengidentifikasi atau 

melakukan pengkajian tentang kesehatan keluarga. 

e. Konsultan 

 Perawat sebagai narasumber bagi keluarga dalam mengatasi 

masalah kesehatan. Agar keluarga mau meminta nasehat kepada 

perawat maka hubungan perawat dan keluarga harus di bina dengan 

baik, perawat harus bersifat terbuka dan dapat dipercaya. 
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f. Kolaborasi 

 Sebagai perawat di komunitas harus berkerja sama dengan 

pelayanan rumah sakit, puskesmas dan anggota tim kesehatan yang 

lain untuk mencapai tahap kesehatan. 

g. Fasilitator 

 Peran perawat komunitas disini adalah membantu keluarga dalam 

menghadapi gendala untuk meningkatkan derajat kesehatan yang 

optimal. Gendala yang sering dialami keluarga adalah keraguan 

didalam menggunakan pelayanan kesehatan, masalah ekonomi dan 

sosial budaya. 

h. Penemu kasus 

 Peran perawat komunitas yang juga sangat penting adalah 

mengidentifikasi kesehatan secara dini, sehingga tidak terjadi ledakan 

atau masalah luar biasa (KLB). 

i. Modifikasi lingkngan 

 Perawat komunitas juga harus dapat memodifikasi lingkungan, 

baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat dan lingkungan-

lingkungan sekitarnya agar dapat tercipta lingkungan yang sehat. 
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B. Masalah Kesehatan 

1. Pengertian 

 Diabetes mellitus adalah penyakit seumur hidup dimana badan 

seseorang tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat 

menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. (Marilyn Johnson, 

2005). 

 Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolic 

yang di tandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) 

akibat kerusakan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. (Brunner & 

suddarth, 2013). 

 Diabetes mellitus merupakan abnormalitas hormone insulin yang 

di tandai dengan tingginya nilai kadar gula darah. (Yudi garnadi, 2012). 

 Diabetes mellitus adalah sutu penyakit kronik yang komplek 

melibatkan kelainan metabolism karbohidrat, protein, lemak dan 

berkembangnya komplikasi makro vaskuler, mikro vaskuler dan 

neurologis (Andra Saferi, 2013). 
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2. Anatomi dan Fisiologi 

 

 

 

Gambar II.I Anatomi Pankreas 

Sumber: www.sridiarti.com 

 Pankreas terletak melintang dibagian atas abdomen dibelakang gaster 

di retroperitoneal. Disebelah kiri ekor pankreas mencapai hilus limpa di arah 

kraniodorsal. Bagian atas kiri kaput pankreas dihubungkan dengan korpus 

pankreas oleh leher pankreas yaitu bagian pankreas yang lebarnya biasanya 

tidak lebih dari 4 cm. 
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Arteri dan vena mesenterika superior berada di dorsal leher pankreas. 

Duodenum bagian horisontal dan bagian dari penonjolan posterior bagian kiri 

bawah kaput pankreas ini disebut prosesus unsinatus pankreas, melingkari 

arteri dan vena tersebut. 

Pankreas adalah organ pipih yang terletak dibelakang dan sedikit 

dibawah lambung dan abdomen. Didalamnya terdapat kumpulan sel yang 

berbentuk seperti pulau pada peta, karena itu disebut pulau-pulau Langerhans 

yang berisi sel beta yang mengeluarkan hormon insulin, yang sangat berperan 

dalam mengatur kadar glukosa darah, sel beta mensekresi insulin yang 

menurunkan kadar glukosa darah, juga sel delta yang mengeluarkan 

somatostatin. 

Pankreas terdiri dari labulus-labulus, masing-masing terdiri dari satu 

pembuluh kecil yang mengarah pada duktus utama dan berakhir pada 

sejulmah alveoli. Alveoli dilapisi oleh sel-sel yang mengsekresi enzim yang 

Disebut tripsinogen, amylase, dan lipase. Adapun batas-batas dari bagian 

pankreas adalah sebagai berikut : 

a. Kaput pankreas meluas ke kanan sampai pada lengkungan duodenum, 

terletak sebelah anterior dari vena cava inferior dan vena renalis kiri. 

b. Processus uncinatus yang merupakan bagian dari kaput pankreas terletak 

dibawah vena mesenterika superior. 
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c. Kolum pankreas yang merupakan hubungan antara korpus dan kaput 

pankreas terletak diatas pembuluh darah mesenterika superior dan vena 

porta. 

d. Korpus pankreas berbentuk segitiga dan meluas hingga ke hilus ginjal kiri 

terletak di atas aorta, vena renalis kiri, pembuluh darah limpa dan pangkal 

vena mesenterika inferior. 

e. Kauda pankreas terletak pada ligamentum lienorenal dan berakhir pada 

hilus limpa. 

Enzim-enzim pankreas terdiri dari : 

a. Tripsinogen diubah menjadi tripsin aktif oleh enterokinase, enzim yang 

disekresi usus halus. Dalam bentuk aktifnya, trpsin mengubah pepton dan 

protein menjadi asam amino. 

b. Amylase mengubah zat pati, baik yang masak dan tidak masak, menjadi 

maltose (gula  malt) 

c. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol setelah empedu 

mengemulsi lemak yang meningkatkan area permukaan. 
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Ada lima hormon yang meningkatkan kadar glukosa darah : 

a. Insulin merupakan hormon yangmenurunkan kadar glukosa dalam darah 

dibentuk oleh sel-sel beta pulau Langerhans pankreas. 

b. Glukosa yang disekresi oleh sel-sel alfa pulau langerhans berfungsi 

sebagai meningkatkan kadar glukosa dalam darah. 

c. Epinefrin yang disekresi oleh medulla adrenal dan jaringan kromafin lain, 

berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah. 

d. Glukokortikoid yang disekresi oleh korteks adrenal. 

e. Growth hormon yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. 

Glukangon, epinefrin, glukokortikoid dan growth hormon, membentuk 

suatu pelawanan mekanisme regulator yang mencegah timbulnya 

hipoglikemia akibat pengaruh insulin (Price, 2006 dalam Andra Saferi, 

2012). 

Pankreas merupakan kelenjar ganda yang terdiri dari eksokrin dan 

endokrin, 99% dari kelenjar merupakaneksokrin yang terdiri atas sel-sel 

asinus pankreas dan duktus pankreas dan 1% lainya merupakan endokrin 

oleh sel islet Langerhans. 

1). Sekresi Eksokin 

Sekresi pankreas mengandung enzim untuk mencerminkan 3 jenis 

makanan utama: protein, karbohidrat, lemak. Disintesis oleh sel asinus 

pankreas dan kemudian dikeluarkan melalui duktus pankreatikus. Sel 
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eksokrin pankreas mengeluarkan cairan elektrolit dan enzim sebanyak 

1500-2500 ml. sehari dengan pH 8 sampai 8,3. 

Sekresi eksokrin pankreas diatur oleh mekanisme humoral dan 

neural dalam tiga fase yaitu fase sefalik melalui asetilkolin yang 

dibebaskan ujung nya. Vagus merangsang sekresi enzim pencernaan 

pankreas. Pada fase gastrik, dengan adanya protein dalam makanan 

akan merangsang keluarnya gastrin yang juga merangsang keluarnya 

emzim pencernaan kedalam duodenum, dan ketika kimus yang bersifat 

asam memasuki duodenum pada fase intestinal, membrane mukosa 

duodenum menghasilkan hormon peptide sekretin ke aliran darah. 

Hormon ini kemudian akan menstimulasi sekresi pankreas yang 

mengandung ion bikarbonat dalam konsentrasi tinggi. Ion ini berguna 

untuk menetralisir asam pada kimus dan menciptakan suasana yang 

memungkinkan  kerja dari enzim pencernaan. Hormon kolesistokinin 

juga merupakanperangsang yang sangat kuat terhadap sekresi enzim 

terutama dengan adanya protein dan lemak dalam kimus. Seperti 

halnya sekretin kolesistokinin juga dikeluarkan melalui pembuluh 

darah yang merangsang keluarnya cairan pankreas yang mengandung 

enzim pencernaan dalam konsentrasi tinggi. Pada saat disintesa enzim-

enzim proteolitik berada dalam bentuk tidak aktif, sedangkan enzim 

amylase dan lipase sudah dalam bentuk aktif. Enzim-enzim ini 
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tersimpan dalam granula zimogen sampai terdapat rangsangan untuk 

melakukan sekresi dan enzim dikeluarkan dengan proses eksostosis, 

dan kemudian diaktifkan di dalam lumen intestinal. 

2). Sekresi Endorin 

Sekresi hormon dihasilkan oleh sel islet dari Langerhans. Setiap 

pulau berdiameter 75 sampai 150 makron. Berjumlah sekitar 1-2 juta, 

dan dikelilingi oleh sel-sel asinus pankreas, disekelilingnya terdapat 

kapiler darah khusus dengan pori-pori yang besar. 

Sel-sel islet pancreas mempunyai tiga tipe sel mayor, yang masing-

masing memproduksi endorin yang berbeda yaitu sel alfa ( 20 % ) 

terletak di perifer dan memproduksi glukagon, sel beta ( 75% ) terletak 

disentral memproduksi hormon insulin, sel delta (5%) yang 

mensekresi hormon somotostatin, dan sisanya yang memproduksi 

pankreas polipeptida. 

3). Insulin 

Pengeluaran insulin oleh sel B dirangsang oleh kenaikan 

glukosa dalam darah yang ditangkap oleh reseptor glukosa pada 

sitoplasma permukaan sel B yang akan merangsang pengeluaran ion 

kalsium dalam sel. Ion kalsium akan meningkatkan eksostosis dari 

vesikel seksresi yang berisi insulin dan meningkatkan jumlah insulin 

dalam beberapa detik. Jika keadaan hiperglikemia masih bertahan 
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maka mRNA akan dibentuk dalam nukleus dan berpindah ke 

sitoplasma untuk selanjutnya meningkatkan sintesis dari rantai 

polipeptida tunggal (proinsulin) di dalam RE. dan selama 

pembentukan dalam apparatus gogli, proinsulin ini akan diikat oleh 2 

disulfida yang oleh enzim protease akan diubah menjadi insulin dan 

disimpan dalam vesikel yang jika dibutuhkan akan dikeluarkan 

melalalui proses eksostosis. Insulin bekerja dengan jalan terikat 

dengan reseptor insulin yang terdapat pada membrane sel target. 

Mekanisme kerja insulin dapat berlangsung segera dalam beberapa 

detik, dalam beberapa menit, atau dalam beberapa jam. 

4). Glukagon 

Glukagon mempunyai fungsi yang berlawanan dengan hormon 

insulin yaitu meningkatkan konsentrasi glukosa. 

Efek glukagon pada metabolisme glukosa adalah : 

a) Pemecahan glikogen di hati (glikogenolisis) 

b) Meningkatkan glukoneogenesis pada hati 

Glukagon juga meningkatkan lipoolisis,menghambat penyimpanan 

trigliserida dan efek ketogenik. Selain itu glukagon konsentrasi 

tinggi mempunyai efek inotropic pada jantung, juga meningkatkan 

sekresi empedu dan menghambat sekresi asam lambung. 
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5). Somatostatin  

Somatostatin merupakan polipeptida dengan 14 asam amino dan 

berat molekul 1640 yang dihasilkkan di sel-sel D Langerhans. Hormon 

ini juga berhasil diisolasi di hypothalamus, bagian otak lainya dan 

saluran cerna. Sekresi somatostatin ditingkatkan oleh : 

a) Meningkatkan konsentrasi gula darah. 

b) Meningkatkan konsentrasi asam amino. 

c) Meningkatkan konsentrasi asam lemak. 

d) Meningkatkan konsentrasi beberapa hormon saluran cerna yang 

dilepaskan pada saat makan. 

Somatostatin mempunyai efek inhibisi terhadap sekresi insulin dan 

glukagon.  Hormon ini juga mengurangi motilitas lambung, duodenum 

dan kandung empedu. Sekresi dan absorbsi saluran cerna juga 

dihambat. Selain itu somatostatin menghambat sekresi hormon 

pertumbuhan yang dihasilkan hipofise anterior. 

6) Pankreas Polipeptida 

Hormon ini terdiri dari 36 asam amino dengan berat 4200. Sampai 

saat ini proses sintesanya belum jelas. Sekresinya dipengaruhi oleh 

hormon kolinergik, dimana konsentrasinya dalam plasma menurun 

setelah pemberian atropine. Sekresinya meningkat pada pemberian 

protein, puasa, latihan fisik dan keadaan hipoglikemia akut. 
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3. Etiologi 

a. DM tipe 1 (IDDM/ Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 

1).  Faktor genetik/ hereditas 

Peningkatan perentanan sel-sel beta dan perkembangan antibodi 

autoimun terhadap penghancuran sel-sel beta. 

2). Faktor virus 

 Infeksi virus coxsakie pada individu yang peka secara genetik. 

3). Faktor imunologi 

Respon autoimun abnormal (antibodi menyerang jaringan normal 

yang di anggap jaringan asing). 

b. DM tipe II (NIDDM) 

1). Obesitas karena menurunkan jumlah reseptor insulin dari sel 

target di seluruh tubuh jadi insulin yang tersedia menjadi kurang 

efektif dalam meningkatkan efek metabolik.  

2). Usia cenderung meningkat di atas 65 tahun. 

3). Riwayat keluarga 

4). Kelompok etnik 

c. DM malnutrisi 

Kekurangan protein kronik menyebabkan hipofungsi pangkreas. 

d. DM tipe lain 

1). Penyakit pancreas seperti pankreatitis, Ca pancreas, dll. 
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2). Penyakit hormonal seperti acromegaly yang merangsang sekresi 

sel-sel beta sehingga hiperaktif dan rusak. 

3). Obat-obatan seperti aloxan, streptozokin, derivat thiazide. (Andra 

Saferi, 2013). 

4. Patofisiologi  

 Sebagian besar gambaran patologik dari Diabetes Militusdapat 

dihubungkan dengan salah satu efek utama akibat kurangnya insulin 

berikut: berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh yang 

mengakibatkan naiknya konsentrasi glukosa darah setinggi 300-1200 

mg/dl. Peningkatan mobilisasi lemak dari daerah penyimpanan lemak 

yang menyebabkan terjadinya metabolisme lemak yang abnormal disertai 

dengan endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah dan akibat dari 

berkurangnya protein dalam jaringan tubuh.  

 Pasien-pasien yang mengalami defisiensi insulin tidak dapat 

dipertahankan kadar glukosa plasma, puasa yang normal atau toleransi 

sesudah makan. Pada hiperglikemia yang parah melebihi ambang ginjal 

normal (160-180mg/100 ml), Akan timbul glikosurya karena tubulus-

tubulus renalis tidak dapat menyerap kembali semua glukosa. Glukosurya 

ini akan mengakibatkan diuresis osmotik yang mengakibatkan poliuri 

disertai kehilangan sodium, klorida, potasium dan postat. Adanya poliuri 

menyebabkan dehidrasi dan timbul polidipsi. Akibat glukosa yang keluar 
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bersama urin maka pasien akan mengalami keseimbangan protein negatif 

dan berat badan menurun serta cenderung terjadi polifagi.Akibat yang lain 

adalah astemia atau kekurangan energi sehingga pasien menjadi cepat 

lelah dan mengantuk yang disebabkan oleh berkurangnya protein tubuh 

dan juga berkurangnya penggunaan karbohidrta untuk energi. 

Hiperglikemia yang lama akan menyebabkan arterosklerosis, penebalan 

membran basalis dan perubahan pada saraf perifer. Ini akan memudahkan 

terjadinya gangren. Pasien-pasien yang mengalami defisiensi insulin tidak 

dapat mempertahankan kadar glukosa yang normal, atau toleransi glukosa 

sesudah makan karbohidrat, jika hiperglikemianya parah dan melebihi 

ambang maka timbul glukosoria. Glukosoria ini akan mengakibatkan 

diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran kemih (Poliuria) harus 

testimulasi, akibatnya pasien akan minum dalam jumlah banyak karena 

glukosa hilang bersama kemih, maka pasien akan mengalami 

keseimbangan kalori negatif dan berta badan berkurang. Rasa lapar yang 

semakin besar (Polifagia) timbul sebagai akibat kehilangan kalori.( Andra 

Saferi, 2012). 

5. Tanda dan Gejala 

 Menurut Andra Saferi (2013) adanya penyakit Diabetes Melitus ini 

pada awalnya seringkali tidak dirasakan dan tidak disadari oleh penderita, 

beberapa keluhandan gejala yang perlu mendapat perhatian adalah : 
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a. Banyak kencing (Poliuria) 

Karena sifatnya, kadar glukosa darah yang tinggi akan menyebabkan 

banyak kencing terutama pada malam hari. 

b. Banyak minum (Polidipsia) 

Rasa haus amat sering dialami penderita karena banyak cairan keluar 

melalui kencing. 

c. Banyak makan (Polifagia) 

Rasa lapar yang semakin besar sering timbul pada penderita Diabetes 

Melitus karena pasien mengalami keseimbangan kalori negatif, 

sehingga timbul rasa lapar yang sangat besar. 

d. Penurunan berat badan dan rasa lemah 

Berat badan menurun yang berlangsung secara relatif singkat harus 

menimbulkkan kecurigaan. Rasa lemah yang hebat menyebabkan 

penurunan prestasi dan lapangan olahraga juga mencolok. Hal ini 

disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat masuk kedalam sel, 

sehingga sel berkurang bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. 

e. Gangguan saraf tepi/ kesemutan 

Penderita mengeluh rasa sakit atau kesemutan terutama pada kaki 

diwaktu malam hari. 
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f. Gangguan penglihatan  

Pada fase awal Diabetes mellitus sering dijumpai gangguan 

penglihatan yang mendorong penderita untuk sering mengganti kaca 

matanya. 

6. Penatalaksanaan Umum 

Menurut Andra Saferi (2013) penatalaksanaan Diabetes antara lain: 

a. Diit  

Perhimpunan Diabetes amerika dan persatuan dietetic amerika 

merekomendasikan 50-60 % kalori yang berasal dari: 

1). Karbohidrat 60-70 %  

2). Protein 12-20 % 

3). Lemak 20-30 % 

b. Obat hipoglikemik oral (OHO) 

 1). Sulfonilurea: obat golongan ini berkerja dengan cara menstimulasi 

penglepasan insulin yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi 

insulin, meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan 

glukosa. 

2). Biguanid: menurunkan kadar glukosa darah tapi tidak sampai di 

bawah normal. 

3). Insulin sensiting agent: Thoazahdine diones meningkatkan 

sensivitas insulin, sehingga bisa mengatasi masalah resistensi 
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insulin tanpa menyebabkan hipoglikemia, tetapi obat ini belum 

tersebar di Indonesia. 

4). Insulin 

 Indikasi gangguan: DM dngan berat badan menurut dengan cepat, 

ketoasidosis asidosis laktat dengan koma hyperosmolar, DM yang 

mengalami stress berat, DM tidak berhasil dikelola dengan obat 

hipoglikemi maksimal (kontradiksi dengan obat tersebut). Insulin 

oral atau suntikan di mulai dari dosis rendah, lalu dinaikan 

perlahan, sedikit demi sedikit sesua hasil pemeriksaan gula darah 

pasien. 
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7. Patways  
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8. Fokus intervensi 

a. Keluarga mampu mengenal masalah : 

- Pendidikan kesehatan : 

1) Mengembangkan materi pendidikan sesuai dengan tingkat 

pengetahuan klien. 

2) Menggunakan demonstrasi / ulang demonstrasi partisipasi 

peserta didik, dan manipulasi bahan ketika mengajar 

keterampilan psikomotorik. 

b. Keluarga mampu mengambil keputusan : 

- Dukungan dalam membuat keputusan 

1) Memberikan informasi yang diminta oleh pasien. 

2) Menghubungkan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan 

lainnya. 

- Restruksi kognitif 

1) Membantu klien memashami bahwa ketidakmampuan untuk 

mencapai perilaku yang diinginkan sering hasil dari pernyataan 

diri tidak rasional. 

c. Keluarga mampu merawat : 

- Peningkatan koping 

1) Mendorong keterlibatan keluarga secara tepat. 
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- Pengelolaan latihan fisik 

1) Bantu pasien untuk memilih latihan fisik yang tepat. 

2) Menganjurkan pasien untuk melakukannya dengan rutin. 

- Manajemen nutrisi 

1) Kenalkan makanan yang dianjurkan. 

2) Jelaskan diit yang tepat. 

d. Keluarga mampu memodifikasi lingkungan :  

- Menejemen lingkungan 

1) Menciptakan lingkungan yang aman bagi klien. 

2) Mengurangi rangsangan lingkungan secara tepat. 

e. Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan : 

- Memfasilitasi tanggung jawab diri 

1) Menentukan apakah pasien memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang kondisi kesehatan. 

- Rujukan 

1) Melakukan pemantauan untuk menentukan kebutuhan untuk 

rujukan. 

2) Mengidentifikasi asuhan keperawatan yang diperlukan. 

3) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari keluarga lain 

untuk tanggung jawab perawatan. 

4) Menentukan sumber keuangan pasien untuk pembayaran ke 

fasilitas kesehatan lain. 
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