
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penyakit tidak menular (PTM) membunuh 41 juta orang setiap tahun, 

setara dengan 71% dari semua kematian secara global. Setiap tahun, lebih dari 15 

juta orang meninggal karena PTM antara usia 30 dan 69 tahun; 85% dari kematian 

"prematur" ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, kelompok 

penyakit yang menyumbang sekitar 80% kematian dari semua kematian dini di 

PTM salah satunya yaitu diabetes sekitar 1,5 juta jiwa (WHO, 2021). Dikutip dari 

data WHO, (2021), lebih dari 95% orang dengan diabetes memiliki diabetes tipe 

2, jenis diabetes ini sebagian besar merupakan hasil dari kelebihan berat badan 

dan kurangnya aktivitas fisik. Secara umum, IDF memperkirakan jumlah 

penderita diabetes di dunia dapat mencapai 783,7 juta orang pada 2045. Jumlah 

ini meningkat 46% dibandingkan jumlah 536,6 juta pada 2021 (IDF, 2021).  

International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan jumlah 

penderita diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada 2045. Jumlah ini 

lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada 2021. Pada 2021, 

jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai 236.711. 

Jumlah ini meningkat 58% jika dibandingkan dengan 149.872 pada 2011 lalu. 

Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 

19,47 juta. Dengan jumlah penduduk sebesar 179,72 juta, ini berarti prevalensi 

diabetes di Indonesia sebesar 10,6% (IDF, 2021). Indonesia berada di posisi 

kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Dengan jumlah 

penduduk sebesar 179,72 juta, ini berarti prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 

10,6%. IDF mencatatat 4 dari 5 orang pengidap diabetes (81%) tinggal di Negara 
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berpendapatan rendah dan menengah. Ini juga yang membuat IDF memperkirakan 

masih ada 44% orang dewasa pengidap diabetes yang belum didiagnosis. Diabetes 

melitus dapat menyebabkan berbagai masalah mata, yang paling umum adalah 

retinopati diabetik, yang merupakan penyebab kebutaan paling umum di antara 

orang-orang usia kerja. Retinopati diabetik terjadi akibat kerusakan pada 

pembuluh darah kecil retina. Awalnya retinopati diabetik dapat menyebabkan 

gejala yang sedikit atau ringan. Lebih dari sepertiga orang dengan diabetes 

mengalami DR dan, jika tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil, 

diperkirakan sekitar 180 juta orang di seluruh dunia akan menderita DR pada 

tahun 2030 (Brumby, 2020).  

Retinopati Diabetik (DR) adalah kelainan mata pada pasien diabetes 

melitus yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah mikro (kapiler) retina 

dalam berbagai tingkatan sehingga mengganggu penglihatan mulai dari yang 

ringan sampai berat bahkan sampai mejadi kebutaan permanen dan hal ini 

dikaitkan dengan kadar gula yang tinggi (hiperglikemi) secara berkepanjangan 

(Sari, 2020). Sedangkan World Health Organisation (WHO) menyatakan bahwa 

DR adalah penyebab kebutaan pada 4% dari seluruh 45 juta penderita buta di 

dunia, sehingga WHO pun memasukkan DR sebagai salah satu program dalam 

inisiatif global “Vision 2020 : The Right to Sight”. Penelitian yang dilakukan di 

beberapa daerah di Indonesia, diperkirakan prevalensi retinopati diabetik sebesar 

42,6%. Setidaknya akan ditemukan 24.600 orang dengan retinopati diabetik dan 

sekitar 10% dari jumlah tersebut mengalami kebutaan. Jumlah ini diperkirakan 

akan meningkat pada tahun 2030 dengan estimasi 98.400 orang menderita 

diabetes dan sekitar 11.000 orang di antaranya mengalami kebutaan (Kemenkes 
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RI, 2020). Berdasasarkan laporan kunjungan pasien DM dengan Retinopati 

Diabetic di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali 

pada tahun 2021 selama 3 bulan terakhir sebanyak 131 kasus.  

Faktor risiko terjadi komplikasi terutama retinopati antara lain durasi DM, 

tingginya kadar HbA1c yang menggambarkan buruknya kontrol glikemik, 

tingginya tekanan darah, dan kondisi dislipidemia (Miljanovic et. all, 2004; Aroca 

et. all, 2004; White et. all, 2010; Jew et. all, 2012). Penelitian yang dilakukan 

oleh Chandra Dwi, (2016), penderita DR yang memiliki kadar Hba1c > 8% atau 

yang memiliki kontrol glukosa darah yang buruk sebanyak 66.18%, selain itu, 

pada penelitian yang dilakukan oleh Magliah et al., (2018) didapatkan bahwa dari 

total 48 pasien DR didapatkan hasil tingkat HbA1c diantara 8,1 – 10% sebanyak 

22 pasien (57,9%).   

Masalah keperawatan yang muncul pada pasien Retinopati Diabetik 

dengan hiperglikemia adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ketidakstabilan 

kadar glukosa darah merupakan variasi kadar glukosa darah naik/turun dari 

rentang normal (PPNI, 2017). Salah satu cara non farmakologi yang saat ini 

menjadi pilihan masyarakat adalah pelayanan kesehatan tradisional 

komplementer. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah 

penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan 

biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara 

ilmiah (Kemenkes RI, 2018).  

Pijat refleksi merupakan salah satu bentuk dari terapi komplementer 

dengan melakukan rangsangan berupa penekanan pada daerah telapak kaki untuk 

merangsang titik reflek dengan menggunakan jari – jari tangan atau alat bantu 
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seperti kayu, plastik maupun karet (Musiana, Astuti and Dewi, 2015). Ketika 

dilakukan penekanan pada titik-titik refleksi di kaki khususnya pada titik titik 

yang terkait dengan kadar gula darah seperti pankreas, hati, hypothalamus, yang 

terletak pada telapak kaki kanan dan kiri pada bagian dalam pinggir, maka saraf 

reseptor akan bekerja dan rangsangan akan berubah menjadi aliran listrik atau 

bielektrik yang akan menjalar ke otak (Alviani, 2015). Ketika pemijatan 

menimbulkan sinyal nyeri, maka tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin yang 

disekresikan oleh sistem serebral sehingga menghilangkan rasa nyeri dan 

menimbulkan perasaan nyaman (Saputra, 2017). Hormon endorfin memiliki efek 

narkotika alami yaitu meningkatkan kegembiraan, implus syaraf yang diperoleh 

melalui tekhnik pijat refleksi akan diteruskan menuju hipotalamus untuk 

menghasilkan Corticotrophin Relaasing Factor (CRF).  Corticotrophin Relaasing 

Factor (CRF) tersebut akan merangsang kelenjar pituitary untuk meningkatkan 

produksi proopioidmelanocortin (POMC) sehingga produksi endorfin oleh 

medulla adrenal akan meningkat. Relaksasi dapat menurunkan kadar gula darah 

pada pasien dengan cara menekan kelebihan pengeluaran hormon-hormon yang 

dapat meningkatkan kadar gula darah (Smeltzer et al., 2008). Hormon-hormon 

tersebut diantaranya ialah hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa pada 

pulau langerhans, epinefrin yang disekresikan oleh medula adrenal, kortisol, 

glukokortikoid yang disekresikan oleh korteks adrenal, adrenocorticotropic 

hormone (ACTH), kortikosteroid, dan tiroid  (Price and Wilson, 2012).  

Hormon kortisol berperan dalam adaptasi terhadap stress, segala jenis 

stress merupakan rangsangan utama bagi peningkatan sekresi kortisol. Efek 

keseluruhan dari pengaruh kortisol pada metabolisme adalah peningkatan gula 
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darah dengan mengorbankan simpanan lemak dan protein. Kortisol melakukan 

fungsi-fungsinya dengan cara merangsang glukoneogenesis di hati, menghambat 

penyerapan dan pemakaian glukosa oleh banyak jaringan, efek ini ikut berperan 

untuk meningkatkan konsentrasi gula darah. Produksi hormon kortisol, adrenalin 

dan hormon stress lainnya yang terjadi secara terus menerus dapat melelahkan 

sistem syaraf dan pankreas, sehingga memicu keinginan untuk makan makanan 

yang mengandung karbohidat dan dapat memicu terjadinya kenaikan kadar gula 

darah. Hormon epinefrin meningkatkan kadar gula darah melalui beberapa 

mekanisme yang berbeda, hormon epinefrin merangsang glukoneogenesis dan 

glikoneogenesis di hati sehingga menguraikan simpanan glikogen menjadi 

glukosa. Epinefrin dan sistem syaraf simpatis juga dapat memperkuat efek 

hiperglikemik dengan menghambat sekresi insulin (Sherwood, 2012). Dengan 

demikian pijat refleksi dapat membantu menurunkan kadar gula darah dengan 

cara menekan pengeluaran epinefrin sehingga menghambat konversi glikogen 

menjadi gula, menekan pengeluaran kortisol menghambat metabolisme gula, 

sehingga asam amino, laktat, dan pirufat tetap disimpan di hati dalam bentuk 

glikogen sebagai cadangan, menekan pengeluaran glukagon menghambat 

mengkonversi glikogen dalam hati menjadi gula, dan relaksasi dapat menekan 

hormon ACTH  dan glukokortikoid pada korteks adrenal sehingga dapat menekan 

pembentukan gula baru oleh hati, selain itu lipolisis dan katabolisme karbohidrat 

dapat ditekan yang dapat menurunkan kadar gula (Smeltzer et al., 2008).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnainy et al., (2021), terjadi 

penurunan gula darah pada klien diabetes melitus setelah pemberian terapi pijat 

refleksi selama 3 hari di Tiyuh Dayaasri T umijajar T ulang bawang barat. 
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Penelitian lain dari didapat adanya penurunana kadar glukosa darah yang berarti 

pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok control. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2021), didapatkan hasil rata-rata gula 

darah sebelum responden di pijat refleksi adalah 199,76 mg/dl sedangkan rata-rata 

gula darah sesudah dilakukan pemijatan refleksi adalah 159,14 mg/dl. melakukan 

terapi pijat refleksi pada penderita diabetes millitus efektif dalam penurunan kadar 

glukosa darah.  

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk menulis Karya Ilmiah 

Akhir Ners (KIAN) yang berjudul “Asuhan Keperawatan Ketidakstabilan Kadar 

Glukosa darah Pada Pasien Retinopati Diabetik dengan Intervensi Terapi Pijat 

Refleksi di RS Mata Bali Mandara Tahun 2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien penderita Retinopati 

Diabetik hendaknya bersifat holistik dengan memperhatikan setiap aspek yang 

ada pada diri individu. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk 

menulis Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) yang berjudul “Bagaimanakah Asuhan 

Keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Hiperglikemi Pada Pasien 

Retinopati Diabetik Pre dan Post Operasi Vitrektomi di RS Mata Bali Mandara 

Tahun 2022”. 

C. Tujuan Penulisan  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran Asuhan Keperawatan Ketidakstabilan Kadar 

Glukosa Darah Hiperglikemi Pada Pasien Retinopati Diabetik Pre dan Post 

Operasi Vitrektomi di RS Mata Bali Mandara Tahun 2022. 
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2. Tujuan khusus 

a. Menggambarkan pengkajian asuhan keperawatan pada pasien Retinopati 

Diabetik Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah hiperglikemi di RS Mata Bali Mandara 

Tahun 2022.  

b. Menggambarkan diagnosis asuhan keperawatan pada pasien Retinopati 

Diabetik Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah hiperglikemi di RS Mata Bali Mandara 

Tahun 2022.  

c. Menggambarkan perencanaan pijat refleksi pada pasien Retinopati Diabetik 

Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah hiperglikemi di RS Mata Bali Mandara 

Tahun 2022.  

d. Menggambarkan implementasi pijat refleksi pada pasien Retinopati Diabetik 

Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah hiperglikemi di RS Mata Bali Mandara 

Tahun 2022.   

e. Menggambarkan evaluasi pemberian pijat refleksi pada pasien Retinopati 

Diabetik Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah keperawatan 

ketidakstabilan kadar glukosa darah hiperglikemi di RS Mata Bali Mandara 

Tahun 2022.   
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D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

ilmiah di bidang keperawatan khususnya dalam pengembangan ilmu 

keperawatan medikal bedah dan pengembangan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan retinopati diabetik pre dan post operasi vitrektomi dengan 

pemberian terapi pijat refleksi 

b. Hasil karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai pemberian pijat refleksi pada pasien 

Retinopati Diabetik Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah 

keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Hiperglikemi di RS Mata 

Bali Mandara.  

2. Manfaat praktis  

a. Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada 

perawat pelaksana dalam memberikan intervensi pijat refleksi pada pasien 

Retinopati Diabetik Pre dan Post Operasi Vitrektomi dengan masalah 

keperawatan Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah Hiperglikemi pada 

pelayanan kuratif di rumah sakit.  

b. Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan 

bagi pihak institusi kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai 

dengan standar praktik asuhan keperawatan dalam memeberikan intervensi 

pijat refleksi. 


