
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Perkiraan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia dalam kurun waktu 1990-

2025 berkembang pesat dilihat dari jumlah golongan lanjut usia yang tercatat 

sekitar 16 juta jiwa, dan akan meningkat sekitar 11,37%, atau sekitar 25,5 juta jiwa 

pada tahun 2020, hal ini diartikan bahwa jumlah lansia di Indonesia akan berada di 

peringkat ke empat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Kenaikan jumlah 

lansia di Indonesia antara tahun 1990-2025 mencapai 41,4% tertinggi di dunia 

terkait dengan usia harapan hidup penduduk di Indonesia, hal ini ditunjukan oleh 

data demografi internasional dari Bereau of the Census USA (1993). Jumlah 

Penduduk di Bali dalam angka 3.890.757 pada tahun 2010 menurut Badan Pusat 

Statistika (BPS) dengan jumlah Lansia 432.100 jiwa orang pada Tahun 2015.   

Angka harapan hidup indonesia menurut sumber dari United Nation: “World 

Population Prospect: The 2010 revision Population Database” yaitu rata-rata 

sebesar 70,1 tahun dimana Indonesia menempati peringkat ke-16 dari 38 negara. 

GBHN 1993 mengamatkan agar golongan lanjut usia yang masih priduktif dan 

mandiri diberikan kesempatan untuk ikut aktif dalam pembangunan. Pada tanggal 

29 mei pemerintah juga telah menetapkan bahwa pada tanggal tersebut sebagai Hari 

Lansia Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pada 

lansia sudah meningkat. Dari beberapa hal tersebut, semakin meningkatnya angka 

jumlah Lansia maka penderita golongan lanjut usia yang memerlukan pelayanan 

kesehatan juga akan meningkat. Populasi Lansia lebih menunjukan morbiditas dan 

moralitas dibanding segmen  populasi lain. Selain itu aspek disabilitas yang tinggi 
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pada segmen populasi lansia ini sendiri sehingga memerlukan derajat keperawatan 

yang cukup tinggi. Salah satu kondisi kronis yang paling utama pada lansia adalah 

Diabetes Mellitus dimana kondisi ini tidak dapat disembuhkan. Lansia dengan 

diabetes mellitus ini harus memerlukan penguasaan program pemantauan dan 

perawatan yang melibatkan banyak partisipasi dari klien ini sendiri.banyak 

perubahan pada lansia yang mempengaruhi hal tersebut sehingga lansia sulit untuk 

mematuhi rencana keperawatan. 

      Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi Diabetes 

Melitus (DM) di Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Diabetes Care, 2004). 

Sedangkan hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa 

proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah 

perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Dan daerah pedesaan, DM 

menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. (Depkes RI, 2009) 

      Menurut WHO penyakit Diabetes Mellitus atau biasa disebut sakit gula masih 

menjadi persoalan yang cukup diperhatikan. Di Indonesia , penyakit diabetes ini 

masih berada di posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar 

yang menderita penyakit diabetes ini setelah Amerika Serikat, China, dan India. 

Diabetes melitus adalah salah satu penyakit tidak menular yang akan meningkat 

pada masa mendatang. Diabetes merupakan salah satu ancaman bagi umat manusia 

sejak abad 21. Diabetes meilitus merupakan suatu penyakit kronik dimana kondisi 

ini ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah yang dapat menimbulkan 

komplikasi pada organ-organ lain seperti mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah. 

Berdasarkan kasus diabetes di Indonesia menurut WHO memprediksi kenaikan 

penyandang diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2000 berjumlah ,4 juta 
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berkembang menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Demikian pula dengan Badan 

Federasi Diabetes Internasional (IDF) diperkirakan pada tahun 2009 penyandang 

Diabetes Melitus dari 7,0 juta menjadi 12,0 juta pada tahun 2030. Prevalensi Kasus 

Diabetes Meilitus di Bali diperkirakan 5,9% dengan jumlahnya yang terus 

meningkat seiring dengan perubahan pola gaya hidup serta pola makan masyarakat 

yang tidak teratur. Pada UPT. Kesmas Sukawati I Gianyar prevalensi data penderita 

DM tipe II yang berusia >40 tahun berjumlah 1330 orang atau sekitar 4,09% dari 

10 besar penyakit di UPT. Kesmas Sukawati I pada tahun 2016.  

      Hal yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan pada pasien DM adalah 

pola makan mengingat budaya Bali yang masih kental dapat mempengaruhi pola 

makan pasien sendiri. Misalkan perayaan Galungan dan Kuningan tidak lepas dari 

makanan yang berupa daging babi bahkan setiap acara lain yang identik dengan 

budaya Bali tak lepas dari makanan tersebut. Hal lain yang juga mempengaruhi 

adalah pola hidup masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas yang 

kebanyakan tidak memperhatikan pola makan dan aktivitasnya, sehingga kadar 

glukosa dalam darah tidak stabil  

      Dari hasil studi pendahuluan dengan kepala UPT. Kesmas Sukawati I pada 

tanggal 18 November 2017 didapatkan bahwa, DM termasuk dalam 10 besar 

penyakit di wilayah UPT. Kesmas Sukawati I rata-rata pasien DM tipe II yang 

berkunjung ke Puskesmas berusia 40-60 tahun keatas. Upaya-upaya yang telah 

dilakukan  Puskesmas sebagai system pelayanan kesehatan dasar untuk menangani 

masalah DM  di wilayah kerjanya adalah seperti, melakukan sosialisasi, pengobatan 

gratis, di  Puskesmas. Namun masih ditemukan kasus  yang sudah mencapai tahap 

komplikasi karena penderita DM tidak mau rutin mengkonsumsi makanan yang 
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tidak seimbang. Harapan yang dapat dicapai pasien dapat mengatur pola makan 

dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat membantu 

proses penyembuhan. 

B. Rumusan Masalah 

      Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pasien lansia Diabetes meilitus 

tipe II dengan gangguan defisit nutrisi di UPT Kesmas Sukawati I? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

      Mengetahui asuhan keperawatan pada lansia dengan Diabetes Meilitus tipe 

II dengan gangguan defisit nutrisi di UPT Kesmas Sukawati I. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian pada lansia dengan Diabetes Meilitus Tipe II di 

UPT Kesmas Sukawati I. 

b. Menentukan diagnosa pemberian asuhan keperawatan pada Pasien Lansia 

dengan Diabetes Meilitus Tipe II di UPT Kesmas Sukawati I. 

c. Melakukan intervensi pemberian asuhan keperawatan pada Pasien Lansia 

dengan Diabetes Meilitus Tipe II di UPT Kesmas Sukawati I. 

d. Melakukan implementasi tingkat pengetahuan pasien tentang pola makan pada  

dengan Diabetes Meilitus Tipe II di UPT Kesmas Sukawati I. 

e. Melakukan evaluasi pada lansia dengan penyakit Diabetes Meilitus Tipe II di 

UPT Kesmas Sukawati I. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat Teoritis 
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      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

mengenai asuhan keperawatan DM tipe II pada lansia dengan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan 

informasi mengenai lansia dengan DM serta gangguan defisit nutrisi yang di 

dapatkan. 

3. Manfaat Penulisan 

      Dari hasil penelitian ini diharapkan manfaat yang di dapatkan oleh peneliti 

dapat diaplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan 

 

  

  


