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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

       Perubahan pola makan masyarakat dipengaruhi oleh makanan instant, 

kandungan  lemak, gula dan protein. Hal ini yang meningkatkan risiko timbulnya 

beragam penyakit, diantaranya adalah diabetes melitus (DM) atau biasa disebut 

juga penyakit kencing manis. Diantara tipe DM yang ada, DM tipe 2 merupakan 

jenis yang paling banyak ditemukan karena penderita lebih dari 90% (Suyono, 

2005). 

Menurut Soeatmadji (2008), agar terhindar dari diabetes mellitus, seseorang 

harus mengkonsumsi makanan dengan seimbang atau tidak kelebihan kalori. 

Orang yang banyak makan karbohidrat sehingga kelebihan kalori berakibat 

terjadinya kegemukan dan inilah yang berisiko terkena diabetes. Bukan hanya 

makanan fast food, namun juga makanan tradisional seperti nasi, jagung, ketela, 

dan sebagainya yang dimakan dalam jumlah yang cukup banyak juga beresiko 

menderita diabetes melitus (Irawati, 2008). Diabetes melitus merupakan penyakit 

metabolisme dengan penyebab yang beragam, dengan karakteristik adanya 

hiperglikemia kronis disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, protein 

serta lemak sebagai akibat dari gangguan sekresi insulin dan penurunan aktivitas 

insulin (Kusniah, dkk, 2010). 

Dijelaskan oleh Burner dan Sudart (2002), bahwa pada penderita diabetes 

melitus terdapat 2 komplikasi yaitu akut dan kronis. Komplikasi akut pada 

penderita diabetes melitus merupakan komplikasi yang sangat berbahaya ketika 

tidak segera ditangani. Ada 3 komplikasi akut diantaranya adalah hipoglikemi 

(reaksi insulin), diabetes ketoasidosis dan sindrome hiperglikemik hiperosmolar nonketotik 
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(HHNK). Diantaranya gejala komplikasi akut secara umum adalah perubahan 

tingkat kesadaran, bicara pelo, penglihatan kabur, sakit kepala, takikardi atau 

peningkatan denyut nadi dan ketika lambat dalam penanganan komplikasi dapat 

menyebabkan kematian. Sedangkan komplikasi kronis dapat menyerang 

pembuluh darah yang menyebabkan stroke atau infark miokard, ginjal, perdarahan 

pada retina, syaraf, kulit, sampai dengan amputasi. Kedua komplikasi diabetik ini 

dapat menyebabkan kematian ketika tidak segera ditindak lanjuti. 

Laporan statistik International Diabetes Federation (IDF, 2006) 

menyebutkan bahwa sekarang sudah ada sekitar 230 juta penderita DM di 

seluruh dunia. Angka ini terus bertambah hingga 3 persen atau sekitar 7 juta 

orang setiap tahunnya. Dengan demikian, jumlah penderita DM diperkirakan 

akan mencapai 350 juta pada tahun 2025, diantaranya 80% penderita terpusat di 

negara yang berpenghasilan kecil dan menengah. Jumlah penderita tersebut 

berada di Asia, terutama India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO, 2003) menyatakan kasus diabetes di Asia akan naik 

sampai 90% dalam 20 tahun ke depan.  

Prevalensi DM di Indonesia meningkat dari 1,5% sampai dengan 2,3% 

(Soegondo dkk., 2004). Prevalensi tersebut dapat diperkirakan bahwa jumlah 

penderita DM pada tahun 1994 adalah 2,5 juta; tahun 1998 sebanyak 3,5 juta; 

tahun 2000 sebanyak 4 juta, yang merupakan 6% dari populasi dewasa; tahun 

2010 sebanyak 5 juta; tahun 2020 sebanyak 6,5 juta. Peningkatan terbesar akan 

terjadi pada tahun 2030 sebanyak 21,3 juta penderita diabetes (Kusniah, dkk 

2010). 

Berdasarkan tingginya insiden penderita  dibetes melitus (DM), maka 

penderita penyakit ini harus mewaspadai terutama ketika penderita mengalami 
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komplikasi. Hal ini karena penderita diabetes melitus memiliki resiko tinggi 

mengalami komplikasi, terutama ketika penderita tidak memiliki usaha merawat 

diri sendiri (self care) dengan baik. Usaha tersebut menurut La Greca (2004) 

meliputi pengaturan makanan, dosis insulin, latihan atau olahraga yang 

dianjurkan, dan pengontrolan glukosa darah. Peran individu serta keluarga sangat 

penting untuk mendukung penderita diabetes melakukan perawatan diri (self care), 

karena tujuan dari self care adalah menjaga kadar glukosa mendekati normal. 

Selain memberikan dampak pada kesehatan, penyakit diabetes juga sangat 

berdampak pada perekonomian (Yekta, et all. 2011). 

Berdasarkan paparan di atas diperlukan suatu kebiasaan untuk mengatasi 

terutama komplikasi dengan menerapkan self care. Menurut Orem (2001), Self care 

merupakan usaha individu, tindakan tingkah laku yang dipelajari dan merupakan 

tindakan yang disengaja untuk mempertahankan dan meningkatkan status 

kesehatan dan kesejahteraannya (Kusniah, dkk 2010). Di sini penderita diabetes 

memiliki peran penting dalam mengelola penyakit dan mencegah komplikasi. 

Hasil yang optimal sangat diperlukan usaha untuk merawat diri sendiri dengan 

baik dan teratur. 

Data yang diperoleh dari Puskesmas Dinoyo dari bulan Juli - Oktober 2011 

tercatat sebanyak 230 penderita diabetes yang datang ke Puskesmas.  Saat 

melakukan observasi dan pengkajian di Kelurahan Sumbersari pada 19 orang, 11 

orang diantaranya mengatakan tidak mengetahui dengan pasti cara merawat diri 

sendiri. Hasil analisa data, terdapat tiga diagnosa keperawatan, diantara diagnosa 

tersebut etiologi terbanyak adalah kurangnya pengetahuan penderita dan 

keluarga tentang masalah penyakit diabetes melitus (DM). Selain itu setelah 

peneliti melakukan wawancara kepada sebagian besar penderita diabetes melitus 
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di Kelurahan Sumbersari didapatkan penderita banyak yang mengalami 

komplikasi dikarenakan perilaku perawatan madiri yang kurang. Berdasarkan 

fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

hubungan perawatan mandiri diabetes (self care inventory) khususnya diabetes tipe I 

dan tipe II di Kelurahan Sumbersari wilayah kerja Puskesmas Dinoyo terhadap 

jumlah komplikasi pada penderita diabetes melitus. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu 

sebagai berikut: “Bagaimana hubungan perawatan mandiri (self care inventory) 

terhadap jumlah komplikasi pada penderita diabetes melitus di Kelurahan 

Sumbersari wilayah kerja Puskesmas Dinoyo?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

      Mengidentifikasi hubungan perilaku perawatan mandiri (self care inventory) 

dengan jumlah komplikasi pada penderita diabetes melitus di Kelurahan 

Sumbersari wilayah kerja Puskesmas Dinoyo. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi demografi penderita diabetes melitus 

b. Mengidentifikasi penerapan perawatan mandiri 

c. Mengidentifikasi terjadinya komplikasi pada penderita diabetes melitus 

d. Mengetahui hubungan perawatan mandiri diabetes (self care inventory) dengan  

jumlah komplikasi di Kelurahan Sumbersari wilayah kerja Puskesmas 

Dinoyo. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1. Masyarakat atau penderita DM 

Sebagai salah satu upaya untuk mengetahui serta menerapkan perawatan diri 

pada penderita diabetes melitus sebagai upaya mengurangi terjadinya 

komplikasi agar dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas. 

2. Peneliti 

Memberikan gambaran jumlah prosentase pengetahuan masyarakat tentang 

diabetes melitus khususnya masyarakat serta hubungan perilaku perawatan 

mandiri (self care inventory) pada penderita diabetes melitus di wilayah kerja 

Puskesmas Dinoyo. 

3. Peneliti yang lain 

Sebagai bahan atau sumber data penelitian berikutnya dan sebagai motivasi 

bagi pihak berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Institusi pendidikan 

Sebagai bahan untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan terhadap 

adanya ilmu pengetahuan yang membahas self care pada penderita diabetes 

melitus. 

5. Instalansi pelayanan kesehatan 

Membantu mengidentifikasi prosentase jumlah warga masyarakat di 

Kelurahan Sumbersari wilayah kerja Puskesmas Dinoyo yang menderita 

diabetes melitus dan  mengalami komplikasi. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan olek Khusniah dkk (2010) tentang Hubungan 

Tingkat Self Care dengan tingkat Hba1c pada klien Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Poliklinik Endokrin RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung mendapatkan gambaran 

hubungan tingkat self care dengan tingkat HbA1C pada klien DM tipe II. 

Rancangan penelitian yang digunakan, deskriptif menggunakan studi korelasi. 

Sub variabel self care terdiri dari pengontrolan gula darah, insulin dan 

perencanaan makan, olahraga, dan penanganan hipoglikemik. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik consecutive sampling berjumlah 93 sampel. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner modifikasi self care inventory-revised 

(SCI-R). Analisis univariat menggunakan kategori, sedangkan bivariat 

menggunakan korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan 90% dapat 

diyakini bahwa terdapat hubungan yang cukup berarti antara tingkat self care 

dengan tingkat HbA1C. Nilai koefisien korelasi rank spearman rs = 0,601 (p < 

0,001) dan berpola positif artinya semakin tinggi tingkat self care maka semakin 

baik tingkat HbA1C-nya. 

 

 

 

 

 

 


