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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa segala upaya dalam 

pembangunan kesehatan di Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan 

setinggi tingginya yang memungkinkan orang – orang hidup lebih produktif baik sosial 

ataupun ekonomi. Dengan meningkatnya status sosial dan ekonomi, perubahan gaya 

hidup, pelayanan kesehatan masyarakat serta bertambahnya umur harapan hidup, maka 

di Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi 

penyakit tidak menular, hal ini dikenal dengan transisi epidemiologi. Salah satu 

kecenderungan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular adalah Diabetes Melitus 

(DM) (Hasdianah, 2012). 

Diabetes melitus (DM) adalah istilah kedokteran untuk sebutan penyakit yang 

di Indonesia kita kenal dengan nama penyakit gula atau kencing manis. Istilah ini berasal 

dari Bahasa Yunani. Diabetes yang berarti mengalir terus, melitus yang berarti madu atau 

manis. Jadi, istilah ini menunjukkan tentang keadaan tubuh penderita, yaitu adanya cairan 

manis yang mengair terus. Atau dapat disebut juga sekumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal (hiperglikemia) 

akibat tubuh kekurangan insulin (Guyton & Hall, 2016). Diabetes melitus (DM) dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu Diabetes Tipe I yang tergantung insulin, Diabetes Tipe II tidak 

tergantung pada insulin serta Diabetes Gestasional adalah diabetes yang terjadi pada ibu 

hamil yang sebelumnya tidak mengidap diabetes. Diabetes Tipe II ini merupakan tipe 

diabetes yang paling umum dijumpai  atau sering juga disebut diabetes yang dimulai pada 
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masa dewasa atau usia di atas 40 tahun tetapi bisa juga timbul pada usia 20 tahun. 

Diabetes Tipe II terkadang disebut juga diabetes tidak tergantung insulin. Sebagian besar 

penderita penyakit tipe ini masih memproduksi insulin tetapi sel – sel tubuh mereka 

menolak insulin tersebut (Barnard, 2011) 

Menurut (WHO, 2015) jumlah penderita Diabetes Melitus mengalami 

peningkatan menjadi 422 juta. Indonesia menempati urutan ke-4 angka kesakitan 

diabetes mellitus di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat. Sedangkan menurut 

laporan statistic dari International Diabetes Federation (IDF) 2017 menyebutkan bahwa 

jumlah orang yang hidup dengan diabetes di dunia mencapai 122,8 juta dari usia 65-99 

tahun dan prevalensinya adalah 18,8% (IDF, 2017). Meningkatnya jumlah penderita 

diabetes mellitus menyebabkan peningkatan terjadinya komplikasi diabetes, antara lain 

adalah luka pada kaki.  

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Kementrian Kesehatan RI, 2018) prevalensi 

penyakit DM tertinggi terdapat di DKI Jakarta dengan 2,6% kasus, terendah di Nusa 

Tenggara Timur dengan 0,6% kasus. Menurut (Kementrian Kesehatan RI, 2018) 

berdasarkan tempat tinggal di Indonesia, pada daerah perkotaan yang mengidap Diabetes 

Mellitus sebanyak 1,89% sedangkan di pedesaan sebanyak 1,01%. Pada Riskesdas tahun 

2018 di Indonesia perempuan memiliki resiko tertinggi terkena diabetes dibandingkan 

laki – laki. Adapun prevalensi pada perempuan 12,7% sedangkan pada laki – laki yaitu 

9,0%. Dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan penyakit diabetes mellitus 

berdasarkan umur prevalensi tertinggi yaitu pada usia 55-64 tahun dan 65-74 tahun 

(19,6%).  
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Laporan data pervalensi (Profil Kesehatan Provinsi Bali, 2017) didapatkan 

sejumlah 16.254 orang menderita diabetes mellitus tipe II yang termasuk dalam sembilan 

besar penyakit di provinsi Bali dengan rentan usia lebih dari 40 tahun. Pada kabupaten 

Gianyar prevalensi diabetes mellitus (0,1%)  dan umur tertinggi kejadian diabetes 

mellitus di Gianyar yaitu umur 55-64 tahun (4,1%) (Kementerian Kesehatan RI Provinsi 

Bali, 2013). Sesuai Germas tahun 2017 terdapat beberapa isu strategis diantaranya adalah 

meningkatnya kasus penyakit infeksi. Berdasarkan data prevalensi (Profil Kesehatan 

Gianyar, 2017) penyakit Diabetes Mellitus terdapat sebanyak 5.656 kasus yang sudah 

termasuk sepuluh besar penyakit terbanyak di Kabupaten Gianyar.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Kesmas Sukawati I Gianyar bahwa 

penyakit Diabetes Mellitus Tipe II juga termasuk dalam sepuluh besar penyakit 

terbanyak pada tahun 2017 dan termasuk dalam enam besar dari sepuluh penyakit dengan 

jumlah kasus 1016 kasus dan lebih banyak terdapat pada penderita laki – laki dengan 

jumlah kasus 554. Dari hasil penelitian didapat data penyakit Diabetes Mellitus Tipe II 

pada bulan Juli tahun 2018 yaitu sejumlah 60 kasus di UPT Kesmas Sukawati I. Menurut 

penelitian dari (Roza, 2016) di RSUP Dr. M. Djamil disebutkan bahwa perempuan 

memiliki resiko mengalami diabetes mellitus dikarenakan pada wanita berisiko 

mengalami kenaikan berat badan dan obesitas. Adapun prevalensi diabetes mellitus tipe 

II yang terdapat luka ulkus yaitu 67%. Maka dari luka ulkus tersebut dapat memicu 

terjadinya resiko infeksi. Penderita diabetes yang kadar glukosanya tidak terkontrol maka 

respons imunnya menurun. Oleh karena itu penderita rentan terkena infeksi terutama 

infeksi pada kaki. Banyak hal yang membuat kaki penderita diabetes mudah terkena 

infeksi seperti lecet akibat sepatu yang sesak, terluka saat memotong kuku. Jika dibiarkan 
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maka infeksi akan mengakibatkan pembusukan pada bagian luka karena tidak mendaapat 

aliran darah. 

Infeksi pada luka penderita diabetes membuat kita sebagai perawat patut 

menjaga kebersihan luka tersebut salah satunya adalah untuk mengurangi angka 

terjadinya infeksi. Menurunkan kejadian infeksi terkait dengan pencegahan infeksi bisa 

dilakukan oleh pelayanan kesehatan pada pasien, petugas kesehatan serta keluarga pasien 

itu sendiri. Faktor kejadian Infeksi pada pasien dari penyakit penyerta yang dialami 

pasien seperti diabetes atau pada pasien yang memiliki kelebihan gula darah yang tidak 

terkontrol dapat meningkatkan risiko terhadap infeksi. Menurunkan kejadian infeksi bisa 

dilakukan oleh perawat terhadap perawatan luka yang baik dan benar sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Kejadian Infeksi dapat diidentifikasi dengan adanya tanda 

infeksi secara klinis seperti peningkatan suhu tubuh. Luka yang terinfeksi seringkali 

ditandai dengan adanya sebaran luka yang makin meluas, edema, cairan berubah 

purulent, nyeri, peningkatan temperature tubuh dan bau yang khas serta jumlah leukosit 

yang meningkat. (Giatarja, 2008) 

Penatalaksanaan pada pasien diabetes melitus adalah salah satunya dengan 

memberikan terapi farmakologi dan non farmakologi. Terapi tersebut bertujuan untuk 

mencegah infeksi pada pasien diabetes melitus salah satunya menerapkan prosedur 

perawatan luka pada luka gangren dengan Modern Dressing. Berdasarkan hasil 

pengamatan selama penelitian oleh (Maryuyani, 2013) menunjukkan bahwa tingkat 

kelembaban luka lebih dapat dipertahankan dan balutan jarang dibuka pada kelompok 

modern dibandingkan pada kelompok konvensional. 
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Hasil diskusi yang dilakukan pada bulan Desember dengan kepala UPT 

Kesmas Sukawati 1 Gianyar didapatkan bahwa klien DM Tipe II yang berkunjung ke 

puskesmas rata – rata berusia 40 tahun ke atas. Puskesmas telah melakukan upaya – 

upaya dalam menangani masalah diabetes mellitus dengan cara melakukan sosialisasi. 

Dampak yang diharapkan oleh pihak UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar dari diadakannya 

sosialisasi yaitu pasien dengan Diabetes Melitus dapat mengetahui bagaimana cara 

memelihara kesehatan dengan baik secara mandiri. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di desa Sukawati mengenai jumlah 

angka kejadian akibat kasus diabetes mellitus mengenai resiko terjadinya infeksi, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II dengan Resiko Infeksi di Wilayah Kerja UPT 

Kesmas Sukawati 1” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien 

Diabetes Melitus (DM) Tipe II dengan Resiko Infeksi di UPT Kesmas Sukawati 1 

Gianyar tahun 2019? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan proposal adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan resiko infeksi. 



6 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Resiko Infeksi 

di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar tahun 2019. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pasien Diabetes Melitus Tipe II  dengan 

Resiko Infeksi di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar tahun 2019. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien Diabetes Melitus Tipe II 

dengan Resiko Infeksi di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar tahun 2019. 

d. Mengidentifikasi implementasi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Resiko 

Infeksi di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar tahun 2019. 

e. Mengidentifikasi evaluasi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Resiko 

Infeksi di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian khususnya mahasiswa 

Jurusan Keperawatan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan pada pasien 

Diabetes Mellitus Tipe II dengan Resiko Infeksi di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati 

I Gianyar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pada penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

keperawatan khususnya pada pengembangan perawatan dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus Tipe II dengan resiko infeksi 

di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar. 
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b. Bagi Peneliti 

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti 

tentang asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus Tipe II dengan resiko infeksi 

di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I Gianyar 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan masukan dalam pelayanan kesehatan di sekitar subjek penelitian pada 

pasien Diabetes Mellitus Tipe II dengan resiko infeksi di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I Gianyar. 

 

 


