
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia diatas 60 tahun, 

berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. 

Menurut data yang diperoleh World Populations Prospects berdasarkan data 

Kemenkes (2014) dalam Infodatin Lansia secara global populasi lansia diprediksi 

terus mengalami peningkatan dan populasi lansia di Indonesia di prediksi meningkat 

lebih tinggi daripada populasi lansia di dunia setelah tahun 2050.  

 Angka kesakitan (morbidity rates) pada lansia merupakan indikator kesehatan 

negatife yang terjadi pada lansia sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dari 

lansia tersebut.  Berdasarkan data Susenas dalam Kemenkes  (2014) oleh Badan Pusat 

Statistik RI dalam Buletin Lansia,  angka kesakitan pada lansia dari tahun 2014 

sebesar 25,05% yang artinya dari 100 orang lansia terdapat 25 orang diantaranya 

mengalami sakit. Dilihat dari segi kesehatan, kelompok lansia akan mengalami 

penurunan kesehatan yang mengakibatkan lansia lebih rentan terkena penyakit karena 

proses degenerative atau proses menua yang berjalan lebih cepat pada usia 60 tahun. 

Berdasarkan teori menua,  teori mutasi DNA mitokondria yang mengatakan bahwa 

telah lama diduga metabolisme 1iagno dan nutrisi yang berlangsung dalam 

mitokondria berperan penting dalam proses menua. Dikatakan bahwa 50-92% lansia 

mengalami GTG (Gangguan Toleransi Glukosa) baik masuk kriteria toleransi glukosa 

terganggu dan kriteria diabetes mellitus (Sudoyo, 2010).  
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 Semakin meningkatnya kemajuan teknologi yang menimbulkan perubahan 

prilaku  dan pola hidup masyarakat baik di 2iagno maju atau di 2iagno berkembang 

seperti Indonesia. Dengan adanya perubahan prilaku masyarakat yang mengakibatkan 

perubahan pola hidup masyarakat menimbulkan efek negative, salah satunya adalah 

meningkatnya prevalensi diabetes mellitus terutama di kota besar (Waspadji, 2010).  

 Diabetes mellitus merupakan gangguan gangguan metabolisme yang 

berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang 

disebebkan oleh penurunan sekresi insulin atau menurnnya sensitivitas insulin yang 

ditandai dengan hiperglikemi dan menyebabkan komplikasi kronis (Huda & Kusuma, 

2015). Seseorang dikatakan mengidap DM bila pada pemeriksaan laboratorium kimia 

darah, konsentrasi glukosa darah dalam keadaan puasa pagi hari lebih atau sama 

dengan 126 mg/dL atau 2 jam sesudah makan lebih atau sama dengan 200 mg/dL 

atau bila sewaktu/sesaat diperiksa lebih dari 200 mg/dL (Purnamasari, 2010).  

 Berdasarkan data dari Internasional Diabetes Federation dalam infodatin 

diabetes (Kemenkes RI, 2014), menyatakan bahwa jumlah penderita diabetes di dunia 

mencapai 382 juta orang, Indonesia menduduki peringkat ke 7 negara yang 

penduduknya mengalami diabetes dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat 

pada tahun 2035 menjadi 592 juta orang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau 

WHO (2011) jumlah penderita DM di Indonesia adalah yang terbanyak setelah India, 

China, dan Amerika Serikat. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di 

Indonesia dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada 

tahun 2030. Sejalan dengan riskesdas tahun 2007- 2013 prevalensi diabetes milletus 

berdasarkan hasil wawancara ( gabungan kasus penyakit yang pernah didiagnose 
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nakes dan kasus yang menunjukkan gejala penyakit tidak menular atau berdasarkan 

diagnosis atau gejala ) mengalami penginkatan dari semula 1,1 % pada tahun 2007 

dan manjadi 2,1 % pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013).  

 Riskesdas Bali 2013 menyatakan bahwa prevalensi penyakit diabetes mellitus 

di Bali mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 1,0% dan pada tahun 2013 

menjadi 1,5% (Riskesdas, 2013). Prevalensi DM di Provinsi Bali menyatakan bahwa 

diabetes berdasarkan diagnosis nakes sebesar 1,3% sedangkan diabetes berdasarkan 

diagnosis atau gejala sebesar 1,5% (Riskesdas, 2013). Menurut Pranata dkk. (2013) 

dalam Riskesdas Bali, prevalensi diabetes di kabupaten gianyar sebesar 1,0% yang 

didiagnosis nakes dan berdasarkan diagnosis atau gejala sebesar 1,0%. Prevelensi 

diabetes tertinggi  pada kelompok usia 55-64 tahun yaitu sebesar 4,1% untuk yang 

didiagnosis nakes dan berdasarkan diagnosis atau gejala dengan jumlah tertinggi pada  

jenis kelamin laki-laki sebesar  1,4% untuk yang terdiagnosis nakes dan 1,6% 

berdasarkan diagnosis atau gejala. Di UPT Kesmas Sukawati I, prevalensi pasien 

diabetes 3iagnose tipe 2 pada tahun 2016 sebanyak 1.290 orang sedangkan bulan 

Januari-Agustus 2017 sebanyak 1027 orang.  

 Terdapat 2 tipe dari Diabetes Mellitus, tipe I merupakan kelainan dimana 

tubuh tidak mampu menghasilkan insulin atau hanya mampu menghasilkan sedikit 

dari 3iagnos insulin. Pada tipe II, kelainannya terletak pada tubuh yang tidak mampu 

merespons terhadap insulin (Novitasari, 2012). DM tipe II merupakan kasus 

terbanyak yang terjadi. Kurang 90% sampai 95% penderita Diabetes Mellitus 

mengalami DM tipe II pada setiap kasus. Diabetes tipe II dapat terjadi akibat resitensi 

insulin atau gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan berikatan dengan 
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reseptor khusus pada permukaan sel sehingga terjadi suatu rangkaian reaksi 

metabolisme glukosa didalam sel. Pada DM tipe II akan terjadi resistensi insulin 

sehingga pengambilan glukosa menjadi tidak efektif (Vidya, 2014). Insulin mencoba 

memasukan glukosa ke sel, tetapi sel merespon seperti pintu dengan kunci rusak. 

Untuk merespon sel yang lamban ini, tubuh akan memproduksi lebih banyak insulin. 

Jika pasokan insulin tidak dapat mengatasi penolakan tersebut, glukosa akan 

menumpuk dalam darah atau terjadi hiperglikemi (Barnard, 2011).  

 Hiperglikemi ataupun gangguan 4iagnose4 dari diabetes mellitus dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan dan organ, seperti mata, ginjal, syaraf, dan sistem 

vaskuler. Keterbatasan jumlah insulin pada penderita DM mengakibatkan kadargula 

dalam darah meningkat hal ini menyebabkan rusaknya pembuluh darah,saraf, dan 

struktur internal lainnya sehingga pasokan darah ke kaki semakin 

terhambat,akibatnya pasien DM akan mengalami gangguan sirkulasi darah pada 

kakinya (Nasution, 2010). Diabetes Melitus memiliki dua jenis komplikasi, 

komplikasi makrovaskuler meliputi penyakit-penyakit seperti penyakit arteri koroner, 

serebrovaskuler dan penyakit vaskuler perifer. Sedangkan komplikasi mikrovaskluer 

meliputi retinopati, nefropati, neuropati diabetika (Smeltzer & Bare, 2001). Neuropati 

merupakan komplikasi dari DM yang menyebabkan tingginya angka morbiditas. 

Prevalensinya tidak pasti tergantung kepada kriteria dan metode yang digunakan. 

Proporsi komplikasi menahun DM di Indonesia tahun 2014 terdiri dari neuropati 

(60%), penyakit jantung koroner (20,5%), ulkus diabetika (15%), retinopati (10%), 

dan nefropati (7,1 %) dalam penelitian (Wulandari, 2014). Ulkus diabetikum ialah 

salah satu komplikasi dari penyakit diabetes mellitus pada sistem integument yang 
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disebabkan karena kerusakan saraf akibat glukosa yang tinggi sehingga merusak 

dinding pembuluh darah dan akan menganggu nutrisi pada saraf. Karena yang rusak 

adalah saraf sensoris, keluhan yang paling sering muncul adalah rasa semutan atau 

tidak berasa pada kaki yang sekaligus menjadi faktor resiko ulkus (Tandra, 2008). 

Pravelensi penderita DM dengan ulkus di dunia berkisar 4-10%, menyebabkan 40-

70% kasus dengan amputasi non trauma. Penyebab amputasi pada penderita dengan 

ulkus 5iagnose ialahfaktor iskemik 50-70%, dan infeksi 30-50% (Wulandari, 2014).   

Ulkus diabetika pada pasien lansia memiliki prevalensi sebesar 48,33% dalam 

penelitian Lestari (2013). Jumlah pasien DM tipe II dengan gangguan integritas kulit 

yang menjalani perawatan di UPT Kesmas Sukawati I  rata-rata 8 orang perbulan.  

 Gangguan integritas kulit adalah suatu kerusakan kulit (dermis dan/atau 

epidermis ) atau jaringan (5iagnose mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, 

kartilago, kapsul sendi dan/atau 5iagnose). (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Kompleksitas permasalah diabetes mellitus memerlukan pendekatan  terpadu dari 

beberapa bidang spesialisasi terkait, termasuk dokter umum, ahli 5iagnose5t 

laboraturium, dan peneliti. Kerjasama yang baik antarberbagai keahlian tersebut akan 

dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.  Pengelolaan kaki diabetes 

meliputi pengendalian gula darah, penggunaan sepatu yang sesuai, pemberian obat-

obatan vaskularisasi, pemberian antibiotic serta perawatan kaki setiap hari (Tandra, 

2008).  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi 

kasus tentang “Gambaran Asuhan Keperawatan Pada pasien DM tipe II dengan 

Gangguan Intergritas Kulit di wilayah kerja Puskesmas I Sukawati Tahun 2018” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diambil rumusan masalah : 

 “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pasien DM tipe II dengan 

Gangguan Intergritas Kulit di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I Tahun 2018” ? 

C. Tujuan Studi Kasus 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian ini : 

1. Tujuan Umum  

Menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien DM tipe II dengan gangguan 

intergritas kulit di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian gangguan integritas kulit pada pasien DM tipe II di 

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I.   

b.  Mengidentifikasi diagnose gangguan integritas kulit pada pasien DM tipe II di 

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

c. Mengidentifikasi intervensi atau rencana asuhan keperawatan pada pasien DM 

tipe II dengan gangguan integritas kulit di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

d. Mengobservasi implementasi keperawatan sesuai dengan intervensi gangguan 

integritas kulit pada pasien DM tipe II di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

e. Melakukan evaluasi gangguan integritas kulit pada pasien DM tipe II di wilayah 

kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

f. Melakukan analisis hasil studi kasus pada pasien DM tipe II dengan gangguan 

integritas kulit di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I.  
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D. Manfaat Studi Kasus  

1. Manfaat teoritis  

Hasil studi kasus  ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber acuan dan 

referensi khususnya untuk mahasiswa keperawatan dalam penyususnan serta 

perkembangan studi kasus selanjutnya mengenai asuhan keperawatan pada pasien 

diabetes mellitus tipe II dengan gangguan integritas kulit. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi perkembangan IPTEK keperawatan 

 Hasil studi kasus  ini diharapkan dapat mampu menambah ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam bidang keperawatan serta dapat digunakan sebagai panduan oleh 

perawat untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien DM tipe II dengan 

gangguan integritas kulit.  

b. Bagi masyarakat  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan peran 

serta masyarakat khususnya pasien DM tipe II dengan gangguan integritas kulit.  

c. Bagi penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun 

bahan acuan bagi perawatan dalam memberikan asuhan keperawatan baik secara 

mandiri maupun kolaborasi terutama dalam memberikan perawatan pada pasien DM 

tipe II dengan gangguan integritas kulit.  

 


