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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Diabetes Melitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia , dimana terjadi peningkatan kadar gula di dalam 

darah , peristiwa ini terjadi karena terdapat kelainan produksi insulin atau cara 

kerja insulin, atau kedua-duanya, kondisi sepertini ini dapat ditunjang dengan 

pemeriksaan klinis seperti kadar gula darah 2 jam setelah makan diatas 200 

mg/dL (Antika, 2016). Hiperglikemia merupakan suatau keadaan dimana kadar 

glukosa darah melebihi batas normal (Antika, 2016). 

Hiperglikemia merupakan kondisi terjadinya peningkatan pada glukosa 

darah lebih dari normal yang dapat berkembang secara kronis progresif menjadi 

penyakit metabolik yaitu diabetes melitus (DM) (Saputri, 2019). Penderita 

hiperglikemia dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi organ tubuh 

khususnya mata, syaraf, ginjal dan komplikasi lain (Antika, 2016). 

Tingkat glukosa dalam darah normal 4-8 mmol/hari (70-150 mg/dL), 

kadar ini akan meningkat setelah makan dan kadar terendah pada pagi hari 

sebelum mengkonsumsi makanan (Ekananda, 2019). Hiperglikemi 

menyebabkan banyak komplikasi seperti penurunan kognitif pada pasien DM 

meliputi kemampuan memori, konsentrasi dan kecepatan pemahaman. 

Berdasarkan data WHO penyakit diabetes mellitus dengan komplikasinya 

menyebabkan sekitar 4% kematian dari seluruh total kematian di dunia (Sirait, 

2015). Penyakit diabetes mellitus ini banyak dijumpai di Amerika Serikat. 

Penderita diabetes mellitus sekitar 11 juta atau 6% dari populasi yang ada dan 
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diabetes mellitus menduduki peringkat ketiga setelah jantung dan kanker. 

Sedangkan di Indonesia penderita diabetes mellitus ada 1,2 % sampai 2,3% dari 

penduduk berusia 15 tahun. 

Prevalensi penyakit DM berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk 

umur ≥ 15 tahun hasil Riskesdas 2018 meningkat menjadi 2%. Prevalensi DM 

berdasarkan diagnosis dokter dan usia ≥ 15 tahun yang terendah terdapat di 

Provinsi NTT, yaitu sebesar 0,9%, sedangkan prevalensi DM tertinggi di 

Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,4% (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan data 

Dinkes Bali (2019) jumlah penderita DM di Provinsi Bali sebanyak 67.172 

penduduk sedangkan di Kabupaten Gianyar, jumlah penduduk yang menderita 

diabetes sebanyak 26.782 penduduk. 

Ketidakstabilan kadar glukosa darah merupakan kondisi ketika kadar 

glukosa dalam darah mengalami kenaikan atau penurunan dari batas normal dan 

dapat mengalami hiperglikemi atau hipoglikemi (PPNI, 2016). Hiperglikemia 

merupakan gejala khas DM Tipe II. Beberapa faktor yang menimbulkan 

gangguan kadar glukosa darah seperti resistensi insulin pada jaringan lemak, 

otot, dan hati, kenaikan produksi glukosa oleh hati, dan kekurangan sekresi 

insulin oleh pancreas (Nursalam, 2016). 

Insulin merupakan terapi yang disukai oleh petugas rumah sakit, karena 

dianggap cara paling ampuh untuk menurunkan glukosa darah, dengan cepat 

efektif, mudah dititrasi, dan tidak memiliki kontraindikasi. Rute pemberian 

insulin yang paling disukai yaitu melalui IV karena onsetnya cepat dan pendek, 

dan langsung menembus vena sehingga durasi tindakan yang diperlukan dengan 
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infus IV memungkinkan dalam pemberian insulin untuk mengubah kadar 

glukosa dalam darah (Kelly, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suprapti (2019) mendapatkan hasil 

selama 3 bulan masa penelitian, 22 pasien memenuhi kriteria inklusi dengan 28 

kasus terapi insulin intravena, dan 1 pasien bisa mendapatkan lebih dari satu 

intervensi. Kondisi utama menuju kondisi krisis hiperglikemik adalah infeksi. 

Kadar gula darah pasien sebelum intervensi adalah 243 mg / dL menjadi lebih 

dari 600mg / dL. Dosis insulin bervariasi dari 4 hingga 10 unit per jam, secara 

intravena dengan frekuensi 1-4 kali. Pertimbangan dosis tidak hanya 

berdasarkan kadar glukosa darah tetapi juga pada kondisi pasien. Penurunan 

kadar glukosa darah sangat bervariasi antara 0,2 dan 28,1 mg / dL per unit 

insulin. Tingkat glukosa darah dari tiga pasien tidak menurun. Di sisi lain, satu 

pasien mengalami hipoglikemia ringan. 

Pernyataan di atas juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan Kelly 

(2014) yang mengatakan terapi insulin diberikan pada pasien dengan 

hiperglikemia persisten dengan kadar glukosa darah> 180 mg / dL. Setelah 

diberikan terapi insulin, kisaran glukosa darah target harus 140-180 mg / dl untuk 

sebagian besar pasien, tetapi hasil yang lebih ketat dari 110-140mg / dl mungkin 

sesuai untuk kriteria pasien tertentu, asalkan dapat dicapai tanpa menyebabkan 

hipoglikemia yang signifikan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul 

“Asuhan Keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah pada Pasien 

Hiperglikemia di Ruang IGD RSUD Sanjiwani Gianyar tahun 2021” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat rumusan masalah 

“Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah 

Pasien dengan Hiperglikemia di Ruang IGD RSUD Sanjiwani Gianyar tahun 

2021?” 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan umum 

 

Untuk mengetahui gambaran pemberian Asuhan Keperawatan 

Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Pasien dengan Hiperglikemia di Ruang 

IGD RSUD Sanjiwani Gianyar tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

 

a. Mendeskripsikan data keperawatan pada pasien Hiperglikemia dengan 

masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah di Ruang IGD RSUD 

Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

b. Mendeskripsikan masalah keperawatan pada asuhan keperawatan 

Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Pasien dengan Hiperglikemia di 

Ruang IGD RSUD Sanjiwani Gianyar tahun 2021 

c. Mendeskripsikan intervensi pemberian terapi insulin IV pada pasien dengan 

masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah di Ruang IGD RSUD 

Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

d. Mendeskripsikan implementasi pemberian terapi insulin IV pada pasien 

dengan masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah di Ruang IGD 

RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 
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e. Mengevaluasi tindakan pemberian terapi insulin IV pada pasien dengan 

masalah Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Tahun 2021 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

a. Hasil karya ilmiah akhir ners ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan bagi tenaga kesehatan khususnya perwat 

menenai asuhan keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah pada 

pasien hiperglikemia. 

b. Hasil karya ilmiah akhir ners ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan keperawatan 

mengenai asuhan keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah pada 

pasien hiperglikemia. 

c. Hasil karya ilmiah akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

gambaran untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan asuhan keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah pada pasien hiperglikemia. 

2. Manfaat praktis 

 

a. Hasil karya ilmiah akhir ners ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan kepada perawat dalam memberikan pelayanan asuhan 

keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah pada pasien 

hiperglikemia. 

b. Hasil karya ilmiah akhir ners ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan sikap kepada pasien dan keluarga terkait dengan ketidakstabilan kadar 

glukosa darah pada pasien hiperglikemia. 
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c. Hasil karya ilmiah akhir ners ini dapat menambah manfaat sebagai acuan 

bagi pihak institusi kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan 

sesuai dengan standar praktik asuhan keperawatan. 


