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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis 63% 

penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa/tahun 

(WHO,2010). Di Indonesia sendiri, penyakit tidak menular masih 

merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan 

mordibitas dan mortalitas PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi 

beban ganda dalam pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan yang harus 

dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. 

 Peningkatan PTM berdampak negatif juga pada ekonomi dan 

produktivitas bangsa. Pengobatan PTM seringkali memakan waktu lama 

dan memerlukan biaya besar. Selain itu, dampak PTM adalah terjadinya 

kecacatan permanen. Secara global, regional, dan rasional pada tahun 2030 

diproyeksikan terjadi transisi epidemologi dari penyakit menular menjadi 

penyakit tidak menular. 

 Apabila seseorang menderita penyakit tidak menular, berbagai 

tingkatan produktivitas menjadi terganggu. Penderita ini menjadi serba 

terbatas aktivitasnya, karena menyesuaikan diri dengan jenis dari penyakit 

tidak menular yang dideritanya. Hal ini akan berlangsung dalam waktu 

yang relatif lama dan tidak diketahui kapan sembuhnya karena memang 
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secara medis penyakit tidak menular tidak bisa disembuhkan tetapi hanya 

bisa dikendalikan. Yang harus menjadi perhatian lebih adalah bahwa 

penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian tertinggi 

dibandingkan dengan penyakit menular salah satunya adalah penyakit 

tidak menular Diabetes Mellitus. 

 Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai 

dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi 

insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya dan 

menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular, dan 

neuropati (Yuliana elin, 2009 dalam NANDA NIC-NOC 2013; hal 120). 

 Prevalensi Diabetes Mellitus (DM) di seluruh dunia mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2007, prevalensi 5,7%, 

sedangkan tahun 2013 mejadi 6,9%. World Health Organization (WHO) 

memprediksi kenaikan pasien DM di indonesia dari 8,4 juta pada 2000 

menjadi sekitar 21,3 juta pada 2030. Berdasarkan data diatas Indonesia 

menempati urutan keempat dengan jumlah pengidap diabetes terbesar di 

dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat (WHO, 2010) 

 Sustuinable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari 

Melenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. 

Menurut Kemenkes RI dalam program SDGs bahwa target sistem 

kesehatan nasional terdapat pada Goals ke 3 yaitu mempunyai tujuan 

menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., Putri Pradani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



27 
 

orang di segala usia pada 2030 SDGs mengupayakan mengurangi 1/3 

kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan 

perawatan serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental, 

menurunkan kematian akibat penyaskit kardiovaskuler, kanker, diabetes 

mellitus, atau penyakit kronis lainnya, serta memberikan pendidikan dan 

informasi mengenai masalah kesehatan dalam program SDGs (Permenkes 

RI 2015). 

 Hasil Riskesdas menunjukkan angka prevalensi Diabetes Mellitus 

secara nasional sebesar 18,33%. Diabetes Mellitus menempati urutan 

kedua setelah Hipertensi, karena itu kedua penyakit tersebut merupakan 

prioritas utama pengendalian PTM di Jawa Tengah (DINKES Jateng, 

2016). Jumlah kasus Diabetes mellitus pada tahun 2016 yang ditemukan di 

Kabupaten Purbalingga oleh puskesmas beserta jaringannya sebanyak 

1.148 kasus yang terdiri dari 143 kasus IDDM (Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus) dan 905 kasus NIDDM (Non Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus) (DINKES Purbalingga, 2016). 

Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronis yang membutuhkan 

penyembuhan terus-menerus dan kontrol manajemen penderita serta juga 

membutuhkan dukungan orang sekitar untuk mencegah komplikasi akut 

dan untuk mengurangi resiko komplikasi jangka panjang. Perawatan 

penderita diabetes mellitus lebih baik dilakukan perawatan dirumah 

dibandingkan di rumah sakit. Orang dengan diabetes  sangat rentan 
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mengalami masalah kaki dengan komplikasi diabetes yaitu kerusakan saraf 

(neuropati) dan sirkulasi darah yang buruk. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pasien adalah kesulitan 

dalam manajemen perawatan diri, seperti mengontrol makanan, hambatan 

melakukan olahraga rutin, dan kesulitan dalam mengatur berat badan. 

Selain itu kendala biaya dalam perawatan menjadi salah satu faktor 

masalah dalam keluarga yang memiliki perekonomian cukup. Faktor yang 

mempengaruhi strategi koping digambarkan dalam 3 hal yaitu 

pengetahuan dan persepsi tentang penyakit, kondisi psikologis penderita, 

dan keberadaan dukungan. 

Kepatuhan dalam diit merupakan salah satu pilar keberhasilan 

dalam pelaksanaan DM. Penelitian yang lebih spesifik tentang kepatuhan 

dalam pengobatan DM pada umumnya masih rendah, 80% pasien DM 

menyuntik insulin dengan cara tidak tepat, 58% menyuntik insulin dengan 

posisi yang tidak sesuai , 77% memantau dan menginterpretasikan gula 

darah secara tidak tepat, dan 75% tidak mau makan sesuai dengan anjuran. 

Diabetes mellitus bila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan 

komplikasi pada berbagai organ tubuh seperti mata, ginjal, jantung, dan 

pembuluh darah kaki, syaraf dan lain-lain. Dengan pengalaman yang baik 

yaitu kerjasama antara pasien, keluarga dan petugas kesehatan, diharapkan 

komplikasi kronik DM akan dapat dicegah, setidaknya dihambat 

perkembangannya. Untuk mencapai hal tersebut, keikutsertaan pasien, 

keluarga untuk mengelola anggota keluarganya menjadi sangat penting. 
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  Perawat sebagai salah satu dari tenaga kesehatan mempunyai 

peranan dalam pengelolaan pasien DM. Diantara tindakan dan intervensi 

dalam pengontrolan penyakit DM adalah pengontrolan diet, peningkatan 

aktivitas fisik, kontrol medik secara teratur dan regimen terapeutik yang 

tepat serta melibatkan keluarga dalam asuhan keperawatan. Terdapatnya 

asuhan keperawatan yang komperhensif terhadap pasien DM diharapkan 

dapat mengatasi dan menghindari terjadinya komplikasi serta hidup yang 

baik dapat tercapai. Maka dari itu penulis akan memberikan asuhan 

keperawatan keluarga kepada Bapak W yang menderita DM dan keluarga 

di Desa Kutawis RT04/RW01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten 

Purblingga, agar dapat meningkatkan derajat kesehatan keluarga. 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Melaporkan penerapan atau aplikasi asuhan keperawatan keluarga pada 

Bp.W dengan masalah Diabetes Mellitus secara komperhensif. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari laporan ini adalah unuk memaparkan: 

a. Melakukan pengkajian umum pada Bp.W dengan Diabetes Mellitus 

riwayat klien, mencakup keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, 

pemeriksaan fisik. 

b. Melakukan analisa data mengenai pengkajian yang sudah dilakukan 

untuk menemukan dan memprioritaskan masalah. 

c. Membuat rencana asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klian. 
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d. Melakukan implementasi keperawatan kepada klien untuk 

menyelesaikan masalah dengan Diabetes Mellitus. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan untuk menentukan keberhasilan 

dalam pemberian asuhan keperawatan. 

f. Melakukan pembahasan mengenai adanya perbedaan teori dengan 

kondisi klien Bp.W saat ini. 

C. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan kasus ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi partisipatif 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap klien, 

keluarga, lingkungan tempat tinggal klien dan dengan melakukan asuhan 

keperawatan dimana terdapat interaksi perawat dengan klien. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab atau anamnesa 

kepada klien, keluarga klien/orang terdekat dengan klien atau kepada 

tenaga kesehatan lainnya. 

3. Studi literatur 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku-buku atau jurnal terkini (dapat dilakukan 

melalui browsing/literatur) yang berkaitan dengan asuhan keperawatan 

kepada klien. 
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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 

familly folder yang ada di Puskesmas Kutawis. 

5. Pemeriksaan fisik 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa keadaan fisik 

klien dan keluarga dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. 

D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan keluarga dilakukan pada keluarga Bp.W dengan 

ketidakefektifan manajemen kesehatan dengan diabetes mellitus di Desa 

Kutawis RT 04 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga selama 

2 hari, pada tanggal 28-29 Maret 2017. 

E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

keperawatan yaitu: 

1. Klien dan Keluarga 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga klien mampu 

mengenal masalah yang sedang dideritanya. 

b. Untuk menambah motivasi keluarga untuk merawat angota 

keluarganya yang sakit. 

 

 

Asuhan Keperawatan Keluarga..., Putri Pradani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017



32 
 

2. Puskesmas 

Meningkatkan derajat kesehatan pada lingkungan masyarakat dan 

memberikan informasi pentingnya penanganan tindak lanjut penyakit 

yang diderita masyarakat. 

3. Petugas kesehatan 

Meningkatkan profesionalitas agar berperan aktif dalam memberikan 

asuhan keperawatan keluarga penderita diabetes mellitus. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan dalam laporan kasus ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penulisan, metode pengumpulan data, tempat dan waktu, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari konsep keluarga, konsep 

diabetes melitus dan konsep asuhan keperawatan. 

BAB III : Tinjauan Kasus yang tediri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi.  

BAB IV : Pembahasan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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