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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga telah lama dipandang sebagai suatu lingkup yang paling vital bagi 

tumbuh-kembang yang sehat. Keluarga memiliki pengaruh penting pada 

pembentukan identitas dan rasa percaya diri seseorang. Terdapat suatu keterkaitan 

yang kuat antara keluarga dan status kesehatan anggotanya, sehingga peran 

keluarga amat penting dalam setiap aspek pelayanan kesehatan individu anggota 

keluarganya, mulai dari tahap promosi kesehatan hingga dalam tahap rehabilitasi. 

Pengkajian dari pemberi layanan kesehatan keluarga adalah hal penting dalam 

membantu tiap anggota keluarga mencapai tingkat kesejahteraan yang optimum 

(Gillis & Davis, 1993) dikutip dalam (Friedman, 2010). 

Status sehat/sakit para anggota keluarga dan keluarga saling mempengaruhi 

satu sama lain. Suatu penyakit dalam keluarga mempengaruhi seluruh keluarga dan 

sebaliknya mempengaruhi jalannya suatu penyakit dan status kesehatan anggota. 

Karena itu, pengaruh dari status sehat/sakit keluarga saling mempengaruhi atau 

sangat bergantung satu sama lain. Keluarga cenderung menjadi seorang reactor 

terhadap masalah-masalah kesehatan dan menjadi aktor dalam menentukan 

masalah-masalah kesehatan anggota keluarga (Gillis et al., 1989; Wright dan 

Leahey, 1984) dikutip dalam (Friedman, 2010). 

Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan 

hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme kabrbohidrat, 
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lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan 

sensivitas insulin atau keduanya dan menyebabkan komplikasi kronis 

mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati (Yuliana elin, 2009) dikutip dalam 

(Amin Hardi, 2013). 

Diabetes mellitus dapat menimbulkan kerusakan pada semua organ tubuh dan 

menimbulkan berbagai keluhan atau komplikasi, seperti komplikasi kronik pada 

mata, ginjal, pembuluh darah dan lain-lain. Masalah kesehatan akibat diabetes 

mellitus dapat menurunkan kualitas hidup sehingga penyakit diabetes mellitus 

merupakan masalah kesehatan nasional dan dunia (Depkes RI, 2008). 

Global status report on NCD World Health Organization (WHO) tahun 2010 

melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur di dunia adalah karena 

Penyakit Tidak Menular. DM menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab 

kematian. Sekitar 1.300.000  orang meninggal akibat diabetes dan 4% meninggal 

sebelum usia 70 tahun.Pada tahun 2012, dikatakan prevalensi angka kejadian 

diabetes melitus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa (IDF,2013), dimana 

proporsi kejadian diabetes melitus tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia yang 

menderita diabetes melitus dan hanya 5% dari jumlah tersebut menderita diabetes 

melitus tipe 1 (CDC, 2012). Studi populasi Diabetes Melitus tipe 2 di berbagai 

Negara oleh WHO menunjukkan jumlah penderita diabetes melitus pada tahun 

2000 diIndonesia menempati urutan ke -4 terbesar dengan 8,426 juta orang 

dandiperkirakan akan menjadi sekitar 21,257 juta pada tahun 2030 (WHO, 2013). 

Prevalensi tersebut meningkat 2 sampai 3 kali dibandingkan dengan negara maju, 

sehingga Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 

serius,dan dapat terjadi pada Lansia (Hadisaputro dalam Hasdianah, 2012). 
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Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi di  Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banyumas diperoleh hasil dari 39 puskesmas Kabupaten 

Banyumas pada tahun 2012 jumlah penderita penyakit Diabetes Melitus pada Tipe 

1 IDDM ( Insulin Dependent Diabetes Melitus ) sebesar 57.764 jiwa, sedangkan 

untuk Tipe 2 NIDDM (Non-Insulin Diabetes Melitus) sebesar 190.993 jiwa, Pada 

tahun 2013 jumlah penderita Diabetes Melitus tipe 1 IDDM sebesar 322 jiwa, 

sedangkan tipe 2 NIDDM sebesar 1.895 jiwa. (Profil Dinkes Banyumas, 2013). 

Sedangkan dari hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi yang 

penulis lakukan di Puskesmas Kalibagor Kabupaten Banyumas diperoleh hasil data 

penduduk Kecamatan Kalibagor pada tahun 2013 sebesar 46.655 ribu orang dan 

pada tahun 2014 jumlah penduduk sebesar 49.733 ribu orang. Dari jumlah tersebut 

pada tahun 2013 presentase penduduk kecamatan Kalibagor menderita Diabetes 

mellitus adalah 1,5% atau sebanyak  697, sedangkan tahun 2014 pada bulan Januari 

sampai dengan Mei yaitu selama 5 bulan presentase penduduk  yang menderita 

Diabetes mellitus sejumlah  0.77% atau sebanyak 384 orang, 293 orang diantaranya 

adalah pasien baru,artinya disini satu tahun penuh pada tahun 2014 diperkirakan 

akan mengalami peningkatan Diabetes mellitus diabandingkan tahun 2013 (Profil, 

Puskesmas Kalibagor, 2013-2014). 

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang disatukan oleh 

kebersamaan dan kedekatan emosiomal serta yang mengidentifikasi dirinya sebagai 

bagian dari keluarga (Friedman, 2010). 

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan keluarga mempunyai tugas di 

bidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan meliputi : mengenal masalah 

kesehatan keluarga, memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga, 
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merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, memodifikasi lingkungan 

keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga, memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan di sekitarnya bagi keluarga (Suprajitno, 2012). 

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa penderita Diabetes 

mellitus setiap tahunnya meningkat khususnya pada penderita Diabetes mellitus 

tipe 2, maka penulis tertarik untuk melakukan pengelolaan kasus Asuhan 

Keperawatan Keluarga dengan fokus utama anggota keluarga menderita Diabetes 

Melitus. 

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan penerapan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan 

masalah Diabetes melitus secara komprehensif. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan ini adalah untuk memaparkan: 

a. Melaporkan pengkajian pada keluarga dengan masalah Diabetes melitus. 

b. Melaporkan analisa data hasil pengkajian dan penetapan diagnosa 

keperawatan pada keluarga dengan masalah Diabetes melitus. 

c. Melaporkan penetapan rencana tindakan keperawatan pada keluarga dengan 

masalah Diabetes melitus. 

d. Melaporkan implementasi keperawatan pada keluarga dengan masalah 

Diabetes melitus. 

e. Melaporkan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan pada 

keluarga  dengan masalah Diabetes melitus. 
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f. Melaporkan hasil dokumentasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada keluarga dengan masalah Diabetes melitus. 

 

C. Pengumpulan Data 

Waktu pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan kasus ini sebagai 

berikut : 

1. Obeservasi partisipatif 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap klien, 

keluarga, lingkungan tempat tinggal klien dengan melakukan asuhan 

keperawatan keluarga. 

2. Wawancara  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau anamnesis terhadap 

keluarga klien. 

3. Studi literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal (dapat dilakukan melalui 

browsing/telusur internet) yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada 

klien. 

4. Studi dokumentasi  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan tentang 

kasus klien yang terdapat pada format-format dokumentasi maupun yang 

terdapat pada rekam medik khususnya format-format family folder yang ada di 

Puskesmas Kalibagor. 
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5. Pemeriksaan Fisik 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa keadaan fisik klien 

dan keluarga dengan cara pemeriksaan head to toe. 

 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan keluarga dilakukan pada keluarga Bpk.S Khususnya 

Ibu.K yang menderita diabetes mellitus di desa Kalicupak Kidul RT 06 RW 01 

wilayah kerja Puskesmas Kalibagor Kabupaten Banyumas dari tanggal 18-19 Juni 

2014. 

 

E. Manfaat penulisan 

Manfaat penulisan yang dapat diberikan : 

1. Praktek keperawatan 

Memberikan informasi terhadap tenaga kesehatan untuk dapt mengaplikasikan 

ilmu keperawatan pada asuhan keperawatan komunitas dan keperawatan 

keluarga dengan gangguan masalah kesehatan pada keluarga yang menderita 

penyakit diabetes mellitus. 

2. Tenaga kesehatan 

Memberikan informasi terhadap diabetes mellitus sehingga tenaga kesehatan 

dapat melaksanakan asuhan keperawatan keluarga terhadap penderita yang 

terkena diabetes melitus dapat dilakukan dengan cara menekan kejadian 

diabetes mellitus melalui pencegahan diabetes melitus. 

3. Memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga 

kesehatan dalam keluarga. 
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F. Sistematika Penulisan   

Dalam menyusun laporan ini penulis menggunakan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan penulisan, maanfaat 

penulisan, tempat, dan waktu termasuk disini akan dijelaskan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  Tinjauan pustaka meliputi pustaka-pustaka yang terkait dengan 

masalah dan pemecahannya. 

BAB III : Tinjauan kasus meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana 

tindakan keperawatan, implementasi dan evaluasi. 

BAB IV :  Pembahasan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana 

tindakan, implementasi, dan evaluasi. 

BAB V :  Penutup meliputi kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan 

kasus. 
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