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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

The silent killer itulah sebutan penyakit diabetes mellitus. Diabetes 

mellitus merupakan penyakit tidak menular yang menduduki peringkat ke- 4 

sebagai penyebab kematian terbesar di dunia (Tandra, 2008). Diabetes mellitus 

terjadi karena adanya perubahan gaya hidup seseorang yang akan menjadi 

penyebab pola penyakit di masyarakat (Dyah restuning P, 2015). 

Diabetes Mellitus dibagi menjadi tiga tipe yaitu DM tipe I, DM tipe II dan 

Diabetes gestasional. DM tipe I adalah penyakit hiperglikemia karena tidak 

adanya absolute insulin. DM tipe II adalah penyakit hiperglikemia karena 

isensitivitas seluler terhadap insulin. Diabetes Gestasional adalah diabetes yang 

terjadi pada ibu hamil yang sebelumnya tidak mengidap penyakit diabetes 

(Corwin, 2009). 

Diabetes Mellitus tipe II terjadi karena adanya penurunan sekresi insulin 

(resistensi insulin). Diabetes mellitus tipe II paling banyak diderita pada usia lebih 

dari 40 tahun (Trisnawati & Setyorogo, 2013). Pasien yang mengalami Diabetes 

Mellitus tipe II sekitar 90-95% (Nursiswati, Anna, & Kokasih, 2008). Faktor – 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya Diabetes Mellitus tipe II yaitu 

keturunan, virus dan bakteri, bahan beracun, nutrisi (Novitasari, 2012). 

Penderita Diabetes Mellitus memiliki risiko tinggi terjadinya ulkus dan 

gangren, dimana hal tersebut memiliki risiko dilakukan amputasi. Apabila 

penderita Diabetes Mellitus kehilangan salah satu bagian tubuhnya maka akan 
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menyebabkan individu tidak dapat melakukan kegiatannya. Selain hal tersebut 

penderita Diabetes Mellitus akan mengalami masalah lingkungan yaitu 

membutuhkan keuangan yang lebih tinggi dan kegiatan rekreasi akan menurun. 

Penderita Diabetes Mellitus  akan mengalami masalah psikologi seperti 

mengalami stres, cepat cemas, mudah depresi, dan akan putus asa tentang 

penyakitnya. Stress yang terlalu lama akan menyebabkan hormone kortisol dari 

kelenjar adrenal akan membuat kadar glukosa dalam darah menjadi meningkat, 

kerja imun tubuh akan ditekan, metabolisme lemak akan meningkat. Penderita 

Diabetes Mellitus tipe II akan merasakan masalah sosial yaitu terjadi stigmatisasi 

dan akan terjadinya isolasi dalam kelompoknya (Ayu & Lestari, 2018). 

Penderita Diabetes Mellitus telah mengetahui anjuran diet makanan yang 

baik tetapi mereka tetap tidak patuh terhadap anjuran tersebut (Purba & Sitorus, 

2005). Ketidakpatuhan adalah salah satu hambatan untuk tercapainya pengobatan 

(Ayu & Lestari, 2018). Ketidakpatuhan adalah perilaku pemberi asuhan ataupun 

individu yang tidak mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang telah di 

setujui oleh tenaga kesehatan sehingga menjadi penyebab hasil perawatan atau 

pengobatan kurang efektif (PPNI, 2016). Apabila penderita Diabetes Mellitus 

dapat patuh dalam melakukan diet, dimana hal tersebut dapat menstabilkan kadar 

glukosa dalam darah (Ayu & Lestari, 2018).  

Pada tahun 2015 di seluruh dunia, penderita Diabetes Mellitus meningkat 

dengan jumlah 415 juta orang. Pada tahun 2040 diprediksi jumlah penderita 

Diabetes Mellitus akan meningkat dengan jumlah 642 juta orang (International 

Diabetes Federation, 2016). Penderita Diabetes Mellitus dewasa usia 20-79 tahun 

(International Diabetes Federation (IDF), 2017). 
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Amerika yang merupakan Negara maju, ada 16 juta penderita diabetes dan 

hampir 7 juta yang baru mengetahui dirinya terkena diabetes. Di Negara-negara  

Asia yang mengidap diabetes lebih dari 50 % (Tandra, 2008). WHO menyatakan 

Indonesia menduduki peringkat ke- 5 penderita diabetes mellitus dengan jumlah 

8,3 juta orang. 

Data Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 menyatakan prevalensi 

tertinggi penyakit diabetes mellitus berdasarkan diagnose dokter terdapat di 

provinsi DKI Jakarta 2.6% dan prevalensi terendah terdapat di provinsi Nusa 

Tenggara Timur 0.6%. prevalensi penyakit diabetes mellitus di provinsi Bali yaitu 

1.3% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018). 

Diabetes mellitus dalam Riset Kesehatan Dasar Bali menyatakan 

prevalensi berdasarkan Kabupaten / kota. Angka kejadian tertinggi diabetes 

mellitus berada di Kabupaten Jembrana yaitu (1,9%) dan angka kejadian  terendah 

berada di Kabupaten Karangasem yaitu (0,8%). Prevalensi Diabetes Melitus di 

Kabupaten Gianyar yaitu (1,0%) (Kusrini, Penelitian, & Pengembangan, 2013). 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 2016 menyatakan dari 10 pola 

penyakit kunjungan rawat inap RSU Gianyar tahun 2016 adalah urutan ke- 1 

penyakit diabetes mellitus dengan kasus 5.656. Berdasarkan data Rekam medis 

pasien di UPT Kesmas Sukawati I penyakit DM mendapat urutan ke- 6 dalam 10 

penyakit tahun 2017 dengan jumlah 1016. kunjungan pasien Diabetes Mellitus 

bulan Januari sampai bulan September sebanyak 905. 

Menurut penelitian Purba pada tahun 2005 di RS Jakarta menyatakan 

delapan orang telah terdiagnosa penyakit Diabetes Mellitus dan melakukan 
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ketidakpatuhan pada penatalaksanaan Diabetes Mellitus. Penderita Diabetes 

Mellitus berumur di atas 40 tahun (Purba & Sitorus, 2005). 

Menurut penelitian Ayu dan Lestari pada tahun 2018 di Rumah Sakit 

Umum Daerah Wangaya Denpasar menyatakan ada 82 responden dimana 

dukungan sosial yang kuat berhubungan dengan penurunan tingkat mortalitas, 

lebih patuh menjalani perawatan baik secara fungsi kognitif, kesehatan fisik dan 

emosi (Ayu & Lestari, 2018). 

Berdasarkan data pada bulan Januari sampai bulan September 2018 di 

UPT Kesmas Sukawati I menyatakan penderita Diabetes Mellitus II yang datang 

ke puskesmas rata – rata berumur di atas 40 tahun. UPT Kesmas Sukawati I telah 

berupaya dalam menangani masalah diabetes mellitus dengan cara melakukan 

melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus, melakukan skrining 

dan pengobatan untuk pasien diabetes mellitus. Dari hasil studi pendahuluan 

wawancara dan observasi di desa sukawati menjadi desa terbanyak dengan pasien 

diabetes mellitus tipe II.  

Sehubungan dengan uraian yang dijelaskan di atas, menurut banyaknya 

kejadian kasus tentang penyakit Diabetes Mellitus dan pentingnya diet bagi 

penderita Diabetes Mellitus, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang gambaran asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II 

Dengan Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II Dengan Ketidakpatuhan 

Dalam Pemenuhan Diet di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I tahun 2019 ? 
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C. Tujuan Studi Kasus  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian ini : 

1. Tujuan umum studi kasus 

Tujuan umum penelitian ini adalah menggambarkan asuhan 

keperawatan pada pada pasien  diabetes mellitus tipe II Dengan 

Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet. 

2. Tujuan khusus studi kasus 

Tujuan Khusus dari penelitian studi kasus gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II Dengan Ketidakpatuhan 

Dalam Pemenuhan Diet yaitu : 

a. Mengidentifikasi pengkajian pada pasien diabetes mellitus tipe II 

dengan ketidakpatuhan dalam pemenuhan diet. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien diabetes mellitus 

tipe II dengan ketidakpatuhan dalam pemenuhan diet. 

c. Mengidentifikasi rencana asuhan keperawatan pada pasien diabetes 

mellitus tipe II dengan ketidakpatuhan dalam pemenuhan diet. 

d. Mengidentifikasi pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan pada pasien 

diabetes mellitus tipe II dengan ketidakpatuhan dalam pemenuhan diet. 

e. Mengidentifikasi evaluasi dari tindakan asuhan keperawatan pada 

pasien diabetes mellitus tipe II dengan ketidakpatuhan dalam 

pemenuhan diet. 

f. Menganalisa asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II 

dengan ketidakpatuhan dalam pemenuhan diet.  
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D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai sumber data bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 

khususnya mahasiswa jurusan keperawatan yang berhubungan dengan 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II  Dengan 

Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Perkembangan Iptek Keperawatan 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

keperawatan pada keperawatan komunitas untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II Dengan 

Ketidakpatuhan Dalam Pemenuhan Diet. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang asuhan 

keperawatan pada pasien diabetes mellitus tipe II Dengan Ketidakpatuhan 

Dalam Pemenuhan Diet. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di institusi pendidikan. 

 


