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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seluruh bidang pelayanan kesehatan sedang mengalami perubahan dan 

tidak satupun perubahan yang berjalan lebih cepat dibandingkan yang terjadi 

pada bidang perawatan. Perawatan adalah pelayanan esensial yang diberikan oleh 

perawat terhadap individu, keluarga dan masyarakat yang mempunyai masalah 

kesehatan. Pelayanan yang diberikan adalah upaya mencapai derajat kesehatan 

semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam menjalankan 

kegiatan di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan (Nursalam, 2003).  

Profesi keperawatan harus selalu berespon pada perubahan dan 

tantangan yang dinamis dan berkesinambungan. Perawat dimasa kini harus 

memiliki pengetahuan yang luas untuk dijadikan dasar dalam memberikan 

asuhan keperawatan dan menetapkan intervensi keperawatan yang sesuai bagi 

pasien. Perawat memberikan bantuan baik untuk pasien maupun keluarga yang 

menghadapi masalah kesehatan seperti penyakit yang sifatnya kronis dan 

progresif salah satunya Diabetes mellitus. Hal ini memberikan suatu tantangan yang 

sangat menyenangkan dan nyata bagi perawat (Doengoes, 2000). 

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang bersifat kronis dan 

progresif dan sering menjadi masalah kesehatan di masyarakat serta mulai 

menonjol sebagai penyebab mortalitas di negara-negara berkembang seperti 

Indonesia. Karakteristik penyakit Diabetes mellitus ditunjukkan dengan penurunan 
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kemampuan tubuh dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein sehingga 

menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah melebihi normal atau 

disebut hyperglikemia. Apabila hal ini dibiarkan tidak terkendali dapat terjadi 

komplikasi metabolik akut maupun komplikasi vaskuler jangka panjang, baik 

mikroangiopati maupun makroangiopati yang berakhir pada kematian 

(Black&Hawks, 2010). 

Menurut Estimasi International Diabetes Federation (IDF), terdapat 177 juta 

penduduk dunia menderita Diabetes mellitus pada tahun 2005 dengan jumlah 

kematian mencapai 2,9 juta dari 150,8 juta kematian di dunia. Sedangkan 

menurut data yang dipublikasikan dalam Journal of Diabetes Care (2007), penderita 

diabetes di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 8,4 juta orang dan menduduki 

peringkat ke-4 setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Data Dinas Kesehatan 

provinsi Jatim menunjukkan angka penderita Diabetes mellitus menempati posisi 

ke-7 dari 10 penyakit terbanyak di Jatim, yaitu mencapai 69.018 kasus dari 37 juta 

jumlah penduduk Jatim. Sedangkan 7.534 kasus Diabetes Mellitus ditemukan di 

wilayah Malang. Menurut hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan pada 11 

Februari 2012 di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang, data rekam medis 

mencatat jumlah kunjungan pasien Diabetes mellitus khususnya tipe 2 baik 

kunjungan rawat jalan maupun rawat inap pada tahun 2011 sebanyak 147 kasus 

meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya 126 kasus. Peningkatan 

prevalensi kasus Diabetes mellitus tersebut dimungkinkan karena masyarakat 

sekarang cenderung mengalami perubahan life style yang tidak sehat seperti 

makan makanan yang cepat saji yang banyak mengandung kalori dan rendah 

serat, olah raga yang tidak teratur, serta kondisi lingkungan yang tidak 

mendukung kesehatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Diabetes 
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mellitus merupakan penyakit kronis yang membutuhkan penatalaksanaan secara 

tepat. 

Pada pasien Diabetes mellitus khususnya tipe 2 terjadi penurunan 

kemampuan insulin bekerja di jaringan perifer (resistensi insulin) karena 

disfungsi sel β dan karena efek pengeluaran epinefrin. Efek dari pengeluaran 

epinefrin tersebut dapat menghambat sekresi insulin dan memacu pelepasan 

glukagon yang kemudian mengaktivasi pemecahan glikogen melalui proses 

glikogenolisis, sehingga kerja insulin pada jaringan target menjadi terganggu. 

Akibat yang ditimbulkan dari proses tersebut adalah terjadi peningkatan 

produksi glukosa di hepar, sehingga glukosa tidak dapat dipecah dan disimpan 

dalam bentuk asam lemak, yang kemudian menyebabkan pasien Diabetes mellitus 

mengalami obese. Obesitas diketahui sebagai faktor resiko utama terjadinya 

Diabetes mellitus khususnya tipe 2 dengan jumlah kasus mencapai 85% sampai 

90%.   

Sebagai usaha pencegahan untuk kondisi tersebut agar tidak terjadi 

komplikasi, baik komplikasi metabolik akut maupun komplikasi vaskuler jangka 

panjang, maka kadar gula dalam darah harus dijaga agar berada dalam rentang 

yang normal, salah satu caranya adalah dengan penatalaksanaan diit dan 

pengelolaan berat badan yang membutuhkan peran serta perawat. Namun fokus 

dari penatalaksanaan Diabetes mellitus adalah pasien diabetes itu sendiri, jadi 

berhasil atau tidaknya pengelolaan penyakit ini sangat tergantung pada partisipasi 

pasien, sedangkan tim medis hanya sebagai perantara. 

Perawat berbeda dengan tenaga medis lainnya. Tingkat pekerjaan dan 

pengetahuan perawat lebih kompleks dibandingkan dengan tenaga medis lainnya 

karena berada dan bertanggungjawab selama 24 jam dengan pasien, oleh sebab 
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itu perawat tidak hanya dituntut dalam mengembangkan keahliannya tapi juga 

harus didukung oleh intelektual yang lebih dalam memberikan implementasi 

yang sesuai temasuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien Diabetes 

mellitus sesuai dengan pengembangan dokumentasi proses keperawatan yang 

menggunakan satu bahasa yang terstandart.  

Menurut hasil observasi dan wawancara pada Februari 2012 yang 

dilakukan pada beberapa perawat di Ruang Rawat Inap kelas I,II,III Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang mengatakan bahwa intervensi keperawatan yang 

diberikan kepada pasien sesuai dengan yang telah ditetapkan di rumah sakit. 

Sedangkan untuk implementasinya beberapa perawat mengaku sudah 

melaksanakan melalui KIE, tindakan farmakologis serta perawatan luka diabetic, 

namun beberapa perawat mengaku bahwa pelaksanaannya masih perlu 

dioptimalkan oleh sebagian besar perawat yang tentunya didukung juga oleh 

pengetahuan yang cukup khususnya tentang diit dan pengelolaan berat badan 

pada pasien Diabetes mellitus agar dapat mencegah terjadinya komplikasi akibat 

Diabetes mellitus, baik komplikasi metabolik akut seperti hipoglikemia, 

ketoasidosis diabetic, dan sindrom HHNK (Hiperglikemi Hiperosmolar non Ketotik) 

atau HONK (Hiperosmolar non Ketotik) maupun komplikasi vaskuler jangka 

panjang seperti mikroangiopati, makroangiopati, retinopati diabetic dan retinopati diabetic. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk meningkatkan keberhasilan 

dalam pengelolaan berat badan pada pasien Diabetes mellitus tipe 2 peneliti merasa 

perlu dilakukan penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat 

Tentang Pengelolaan Berat Badan Dengan Pelaksanaan Pengelolaan Berat Badan 

(NIC) pada pasien Diabetes mellitus tipe 2 di rumah sakit”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan perawat 

tentang pengelolaan berat badan dengan pelaksanaan pengelolaan berat badan 

(NIC) pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (NIDDM) di Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang pengelolaan 

berat badan dengan pelaksanaan pengelolaan berat badan (NIC) pada pasien 

Diabetes mellitus tipe 2 (NIDDM) di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawat tentang pengelolaan 

berat badan (NIC) pada pasien Diabetes mellitus tipe 2 (NIDDM) di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

2. Mengidentifikasi pelaksanaan pengelolaan berat badan (NIC) pada 

pasien  Diabetes mellitus tipe 2 (NIDDM) di Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang. 

3. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan perawat tentang 

pengelolaan berat badan dengan pelaksanaan tindakan pengelolaan 

berat badan (NIC) pada pasien Diabetes mellitus tipe 2 (NIDDM) di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1  Bagi Rumah Sakit 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 

dalam memberikan pelayanan secara maksimal pada pasien, khususnya pasien 

dengan Diabetes. 

1.4.2 Bagi Perawat  

Dapat memberikan informasi dalam memberikan asuhan keperawatan 

serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih dan menetapkan 

intervensi keperawatan secara tepat dan terarah dengan pendekatan 

implementasi NIC (Nursing Intervention Classification) pada pasien Diabetes mellitus. 

1.4.3. Bagi Peneliti Sendiri` 

 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan menambah 

pengetahuan peneliti tentang tindakan pengelolaan berat badan pada pasien 

Diabetes mellitus tipe 2 di rumah sakit. 

1.4.4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pedoman 

bagi penelitian lain yang akan mengembangkan topik yang berkaitan dengan 

model implementasi NIC. 

 

 

 

 


