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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Diabetes Melitus diartikan sebagai gangguan metabolisme yang secara genetis 

dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi yaitu berupa hilangnya toleransi 

karbohidrat (Price & Wilson, 2014). Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik 

dimana terjadi gangguan kapasitas tubuh dalam menggunakan glukosa, lemak dan 

protein akibat dari kekurangan insulin atau resistensi insulin (Hasdinah, 2012). 

Menurut Guyton & Hall (2014) diabetes melitus tipe 2 lebih sering dijumpai dari 

diabetes melitus tipe 1, dan diperkirakan ditemukan sebanyak 90 hingga 95 persen 

dari seluruh kasus diabetes mellitus. Soegondo & Sukardji (2008) menyatakan bahwa 

diabetes melitus tipe 2 umumnya terjadi pada orang dewasa (kadang dapat terjadi 

pada anak dan remaja), dan disebabkan oleh adanya kekurangan hormone insulin 

secara relative. Umumnya terjadi secara perlahan-lahan dan tanpa gejala serta secara 

bertahap akan bertambah berat. Diabetes melitus tipe 2 sering disebut juga dengan 

insulin requirement (membutuhkan insulin) yang diakibatkan karena pankreas yang 

tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup sehingga membuat kadar glukosa darah 

menjadi tinggi yang dimana disebabkan karena tubuh tidak dapat merespon insulin 

(Hasdinah, 2012). 

Masalah ketidakpatuhan terhadap penggunaan obat dapat menjadi masalah 

yang serius karena dapat mengakibatkan gagalnya terapi dan meningkatkan angka 

hospitalisasi. Menurut World Health Organization (2017), sebesar 5,5% pasien 
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masuk rumah sakit akibat ketidakpatuhan terhadap terapi pengobatan. Kepatuhan 

(adherence) yang baik merupakan hal yang penting. Adanya ketidakpatuhan pasien 

pada terapi penyakit ini dapat memberikan efek negatif yang sangat besar karena 

persentase kasus penyakit tersebut di seluruh dunia mencapai 54% dari seluruh 

penyakit pada tahun 2001. Angka ini bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi 

lebih dari 65% pada tahun 2020 (WHO, 2017).  

Internasional Diabetes Federation ( 2015) menyatakan prevalensi diabetes 

melitus terus meningkat setiap tahunnya. saat ini terdapat 415 juta orang dewasa 

berusia 20-79 dengan diabetes di seluruh dunia termasuk 193 juta yang tidak 

terdiagnosis. Pada akhir tahun 2015 terdapat 5.0 juta kematian, dan jika tidak 

dihentikan pada tahun 2040 akan ada 642 juta orang yang akan hidup dengan 

Diabetes Melitus. Angka kejadian DM di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. 

Indonesia merupakan negara menempati urutan ke 7 dengan penderita DM sejumlah 

8,5 juta penderita setelah Cina, India dan Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Mexico.    

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2013) menyatakan angka 

kejadian Diabetes Melitus di Indonesia terjadi peningkatan dari 1,1 % di tahun 2007 

meningkat menjadi 2,1 % di tahun 2013 dari keseluruhan penduduk sebanyak 250 

juta jiwa. Khususnya di Provensi Bali ada kecenderungan peningkatan prevalensi DM 

dari 1.0% menjadi 1.5%. Prevalensi Diabetes Melitus di Provensi Bali berdasarkan 

yang terdiagnosis dokter sebesar 1.3% dan yang terdiagnosis dokter atau gejala 

sebesar 1.5% .  

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI Provinsi Bali (2013) 

menunjukkan bahwa prevalensi Diabetes Melitus dengan usia ≥ 15 tahun di setiap 
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Kabupaten Provensi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar yaitu dengan terdiagnosis 

dokter sebesar 1.0% dan yang terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 1.0%. 

 Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar (2017) menyatakan bahwa 

Diabetes Melitus memiliki jumlah kasus tertinggi yaitu sebesar 5.646 kasus diatas 

penyakit Hipertensi dan Epilepsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT. Kesmas 

Sukawati 1 terkait dengan Laporan Bulanan 10 besar Penyakit, penderita Diabetes 

Melitus Tipe 2 dari bulan Januari – Desember pada tahun 2016 berjumlah 1040 

kasus. Hasil laporan UPT Kesmas Sukawati 1 pada tahun 2016 yang diperoleh dari 

laporan keenam Puskesmas Pembantu menunjukkan jumlah seluruh penderita 

Diabetes Melitus yaitu 229, dan jumlah kunjungan kasus Diabetes Melitus 

menunjukkan pada jenis kelamin laki-laki kasus baru berjumlah 65 dan kasus lama 

berjumlah 517, pada jenis kelamin perempuan kasus baru berjumlah 51 dan kasus 

lama berjumlah 378. Dan pada tahun 2017 yaitu dari bulan Januari – Oktober 

berjumlah 1027 kasus.  

Puspitasari (2012) menyatakan kepatuhan merupakan hal yang sangat penting 

terutama pada pengobatan jangka panjang. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan DM 

saat ini masih menjadi masalah besar yang cukup penting dalam pengelolaan DM. 

Tingkat kepatuhan pasien diabetes melitus tipe 2 yang lebih rendah dibandingkan 

Diabetes Melitus tipe I dapat disebabkan oleh regimen terapi yang umumnya lebih 

bersifat kompleks dan polifarmasi, serta efek samping obat yang timbul selama 

pengobatan (Puspitasari 2012). Menurut laporan WHO (2017), kepatuhan rata-rata 

pasien pada terapi jangka panjang terhadap penyakit kronis di negara maju  hanya 
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sebesar 50% sedangkan di negara berkembang jumlah tersebut bahkan lebih rendah. 

Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan terapi utamanya 

pada terapi penyakit tidak menular (misalnya: diabetes, hipertensi, asma, kanker, dan 

sebagainya), gangguan mental, penyakit infeksi HIV/AIDS dan tuberkulosis.  

Hasil penelitian Putri & Isfandiari (2013) tentang Hubungan 4 Pilar 

Pengendalian Diabetes melitus tipe 2 Dengan Rerata Kadar Gula Darah. Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak patuh melakukan 

pengobatan, yaitu sebesar 28 atau 52,8% responden. Sedangkan responden yang 

patuh melakukan pengobatan sebesar 25 atau 47,2% responden.  

Menurut Tandra (2008) perlu disadari bahwa jika diabetes tidak diobati atau 

tidak dikontrol dengan baik, maka dibandingkan dengan orang yang tidak terkena 

diabetes melitus, penderita diabetes melitus akan mengalami, 20 kali lebih mudah 

terkena komplikasi pada ginjal, 4 kali lebih mudah terkena stroke, 4 kali lebih mudah 

menjadi buda dan 2-4 kali akan lebih mudah terkena serangan jantung. 

Ketidakpatuhan pengobatan pada pasien diabetes melitus akan berdampak negatif 

pada kualitas hidup pasien dan memperparah penyakit yang diderita (Anna, 2011).  

Berdasarkan hasil penelitian oleh Wahyuni & Anna (2014) mengenai kualitas 

hidup berdasarkan karakteristik pasien dengan diabetes melitus tipe 2, menunjukkan 

kualitas hidup terendah adalah kelompok umur dewasa madya (53,85%), berdasarkan 

jenis kelamin kualitas hidup rendah yaitu perempuan (46%), berdasarkan tingkat 

pendidikan nilai kualitas hidup rendah berada pada tingkat pendidikan SD (65%), dan 

berdasarkan Karekteristik Lama Menderita persentase tertinggi dari responden yang 
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mempunyai kualitas hidup rendah adalah responden pada rentang lama menderita < 1 

tahun (53,33%). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Banjar Pamesan, 

Desa Ketewel Kecamatan Sukawati, Gianyar pada bulan November 2017 untuk 

mengetahui tingkat ketidakpatuhan penderita diabetes melitus tipe 2 terhadap 

pengobatan dengan melakukan wawancara pada 10 narasumber. Dari hasil observasi, 

dapat diketahui bahwa 80% narasumber memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi 

dengan alasan yang bervariatif yaitu aktifitas padat 75%, lupa mengkonsumsi obat 

12,5%, dan responden juga mengatakan dirinya sudah sehat dan tidak ada keluhan lag 

12,5%. 

Fowler (2008) menyatakan apabila pasien diabetes melitus memiliki 

kepatuhan yang rendah, maka dapat berakibat tidak terkontrolnya kadar gula darah. 

Efek langsung dan tidak langsung pada gangguan vaskular manusia akibat tidak 

terkontrolnya gula darah adalah sumber utama morbiditas dan mortalitas pada 

diabetes tipe 1 dan tipe 2. Secara umum, efek merugikan dari hiperglikemia adalah 

komplikasi makrovaskular (penyakit arteri koroner, penyakit arteri perifer, dan 

stroke) dan komplikasi mikrovaskular (nefropati diabetik dan retinopati). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Putri & Isfandiari (2013) diketahui bahwa sebagian 

besar responden dengan kepatuhan pengobatan yang baik memiliki rerata kadar gula 

darah < 160 mg/dl yaitu sebanyak 41,5%. Sebagian besar responden yang tidak patuh 

melakukan pengobatan memiliki rerata kadar gula ≥ 160 mg/dl yaitu sebanyak 

26,4%. 
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Menurut Perkeni (2011) Penanganan konservatif diabetes melitus adalah 

dengan adanya pendidikan kesehatan, perencanaan makan, latihan jasmani, intervensi 

farmakologi/pengobatan dan monitor kadar gula darah. Kelima hal tersebut 

merupakan satu kesatuan penanganan pasien dengan diabetes melitus.  

Untuk mengendalikan diabetes, Kementerian Kesehatan RI telah membentuk 

13.500 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) untuk memudahkan akses warga 

melakukan deteksi dini penyakit diabetes. Selain itu Menteri Kesehatan RI 

menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi CERDIK, yaitu dengan melakukan: 

cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok dan jangan merokok, rajin 

melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, diet yang seimbang dengan 

mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stress 

dengan baik dan benar (Depkes, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas, mengenai jumlah angka kejadian akibat kasus 

Diabetes Melitus, dan pentingnya kepatuhan pengobatan untuk mencegah terjadinya 

komplikasi diabetes melitus, maka penulis tertarik untuk melihat Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Dengan Ketidakpatuhan terhadap 

Pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Sukawati 1 tahun 2018. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Pasien Diabetes 

Melitus Tipe 2 Dengan Ketidakpatuhan terhadap Pengobatan di Wilayah Kerja UPT. 

Kesmas Sukawati 1 tahun 2018?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran asuhan keperawatan pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas 

Sukawati 1 tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas 

Sukawati 1 tahun 2018. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas 

Sukawati 1 tahun 2018. 

c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas 

Sukawati 1 tahun 2018. 

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas 

Sukawati 1 tahun 2018. 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan 

ketidakpatuhan terhadap pengobatan di Wilayah Kerja UPT. Kesmas Sukawati 1 

tahun 2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat ditinjau dari dua aspek 

yaitu segi praktis dan teoritis sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran bagi 

masyarakat dalam menanggulangi penyakit diabetes melitus tipe 2 sebagai bentuk 

tindakan yang dapat dilakukan secara mandiri dengan memperhatikan sisi positif dari 

asuhan keperawatan. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran tersendiri bagi 

penulis, dan sebagai tugas akhir dalam jenjang pendidikan D-III Keperawatan yang 

ditempuh penulis.  

c. Bagi ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien diabetes 

melitus tipe 2 dengan ketidakpatuhan terhadap pengobatan yang menjalani perawatan 

di UPT. Kesmas Sukawati 1 dengan meningkatkan pemberian asuhan keperawatan 

dalam upaya peningkatan kondisi pasien secara bio-psiko-sosio-kutural-spiritual. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk memperdalam 

teori asuhan keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 dan bahan evaluasi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya mengenai asuhan keperawatan 



9 
 

penyakit diabetes melitus tipe 2 dengan masalah keperawatan ketidakpatuhan 

terhadap pengobatan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan asuhan keperawatan dalam 

peningkatan kondisi pasien diabetes melitus tipe 2. 

 


