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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Hiperglikemia merupakan keadaan peningkatan glukosa darah dari pada 

rentang kadar puasa normal 80-90 mg/dl darah, atau rentang non puasa sekitar 

140-160mg/100ml darah. (Corwin, 2001). Diabetes Mellitus merupakan suatu 

keadaan hiperglikemia yang ditandai oleh keadaan absolute insulin yang bersifat 

kronik yang dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Protein dan lemak 

yang disebabkan oleh sebuah ketidak seimbangan atau ketidak adanya persediaan 

insulin atau tak sempurnanya respon seluler terhadap insulin ditandai dengan 

tidak teraturnya metabolisme (Mansjoer, dkk, 1999) 

Laporan data epidemiologi Mc Carty dan Zimmer menunjukan bahwa 

jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) di dunia dari 110,4 juta pada tahun 1994 

meningkat 1,5 kali lipat (175,4) pada tahun 2000, dan akan melonjak dua kali 

lipat (239,3 juta) pada tahun 2010 (Tjokroprawiro, 2006). International Diabetes 

Federation (IDF) menyatakan bahwa pada tahun 2005 di dunia terdapat 200 juta 

(5,1%) akan meningkat menjadi 333 juta (6,3%) orang. Negara-negara seperti 

India, China, Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, Pakistan, Banglades, Italia, 

Rusia, dan Brazil merupakan 10 besar negara dengan jumlah penduduk diabetes 

terbanyak (Depkes RI, 2007).Menurut penelitian epidemiologi yang sampai saat 

ini telah di laksanakan di indonesia, kekerapan hiperglikemi berkisar antara 1,5 

sampai dengan 2,3%, kecuali di Menado yang agak tinggi sebesar 6% (Utama, 

2005). Walaupun demikian prevalensi hiperglikemia di daerah rural ternyata 

masih rendah. Di Tasikmalaya di dapatkan prevalensi 1,1% sedangkan di 

kecamatan sesean, suatu daerah terpencil di tanah Toraja di dapatkan prevalensi 
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hiperglikemi hanya 0,8% (Depkes RI, 2007). Menurut data di bagian rekam 

medik Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, penyakit Diabetes Melitus 

termasuk dalam 10 penyakit terbesar. Dan dari hasil orientasi di peroleh data 

jumlah pasien yang rawat inap di perkirakan rata-rata 20-25 pasien setiap 

bulannya,  

Study Kasus tentang penyakit Diabetes Melitus menunjukkan prevalensi 

yang cenderung meningkat. Penyakit  Diabetes Mellitus di sebabkan karena tubuh 

kekurangan insulin dalam kuantitas yang besar sehingga  tidak dapat  mengatur 

kadar gula dalam darah. Bila kadar gula dalam darah meningkat,  maka terjadilah 

diabetes mellitus (Wijayakusuma, 2003). Meningginya kadar gula dalam darah 

merusak jaringan fungsi sel beta yang bertugas mengeluarkan insulin. Kondisi ini 

akan menyebabkan pembuluh darah mengalami stres. Lama-kelamaan akan 

terjadi pengerasan di pembuluh darah atau biasa disebut arteroskelerosis. Dalam 

proses perjalanan penyakit diabetes mellitus dapat timbul komplikasi baik akut 

maupun kronik. Komplikasi akut dapat diatasi dengan pengobatan yang tepat 

antara lain ketoasidosis. Hiperosmolar non ketotik koma dan toksik asidosis. 

Sedangkan komplikasi kronik timbul setelah beberapa tahun seperti 

mikroangiopati, neuropati, nefropati dan retinopati dan makro angiopati 

kardiovaskuler dan peripheral vaskuler (Brunner & Suddarth, 2000). 

Maka dari itu solusi untuk pasien diabetes melitus adalah sangat 

pentingnya perawatan sedini mungkin karena rangkaian penyakit yang 

menyertainya. Perawatan secara umum untuk penderita diabetes mellitus adalah 

diit, olah raga, atau latihan fisik dan obat hiperglikemia (anti diabetic). Intervensi 

yang di lakukan pada pasien diabetes melitus untuk menurunkan atau mengontrol 

kadar gula darah (blood glucose) dan merubah glukose menjadi energi yaitu 

dengan pemberian insulin. Insulin yang di berikan kepada penderita diabetes 

hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan, insulin akan diserap kedalam aliran 

darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 
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tingkat penurunan kadar gula darah setelah dilakukan intervensi pemberian 

actrapid pada klien dengan hiperglikemi. 

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

 

1.2.1 Tujuan Umum 

1. Mengidentifikasi tingkat penurunan kadar gula darah setelah dilakukan 

intervensi pemberian insulin pada klien dengan hiperglikemi 

1.2.2    Tujuan Kusus 

1. Mengidentifikasi kadar gula darah sebelum terapi insulin 

2. Mengidentifikasi kadar gula darah setelah terapi insulin 

3. Menganalisa penurunan kadar gula darah pada pasien hiperglikemi dengan 

terapi insulin 

1.2.3    Manfaat Study Kasus 

1. Bagi pengembang ilmu keperawatan 

 Sebagai informasi di bidang perawatan Penyakit Dalam serta 

memberikan pengalaman nyata dan digunakan sebagai bahan masukan 

bagi penelitian di masa yang akan datang 

2. Bagi Klien 

 Penulis dapat memberikan pengetahuan dan perawatan pada pasien 

cara untuk mengontrol kadar gula darah normal dengan terapi insulin 

3. Bagi Rumah Sakit 

 Mampu memberikan pelayanan dan penanganan yang tepat pada 

pasien hiperglikemia, khususnya informasi tentang efektivitas pemberian 

insulin 


