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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1 Latar belakang 

Diabetes Mellitus adalah keadaan hiperglikemi kronik disertai berbagai 

kelainan metabolik akibat gangguan hormonal,yang menimbulkan berbagai 

komplikasi kronik pada mata,ginjal, saraf dan pembuluh darah, disertai lesi pada 

membran basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskopik electron” (Mansjoer, 

2001) 

Menurut data WHO, Indonesia menempati urutan ke-4 dalam jumlah 

penderita Diabetes Mellitus didunia. Pada tahun 2000 yang lalu saja, terdapat 

sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia mengidap diabetes. Namun, pada tahun 2006 

diperkirakan jumlah penderita Diabetes Mellitus di Indonesia meningkat tajam 

menjadi 14 juta orang, dimana baru 50 % yang sadar mengidapnya dan diantara 

mereka baru sekitar 30 % yang datang berobat teratur. Hal ini mungkin 

disebabkan minimnya informasi dimasyarakat tentang diabetes terutama gejala-

gejalanya. (www.google.com/kencing manis/index.html,selasa jam 23.45) 

Menurut penelitian epidemologi yang sampai saat ini dilaksanakan di 

Indonesia, kekerapan diabetes di Indonesia berkisar antara 1,4 % dengan 1,6 % 

kecuali di 2 tempat yaitu dipekajangan (suatu desa dekat Semarang) 2,3 % dan di 

Manado 6 % di Pekajangan prevalensi ini agak tinggi disebabkan didaerah itu 

banyak perkawinan antara kerabat, sedangkan di Manado yang secara geografis 

dan budayanya yang dekat dengan Filipina, ada kemungkinan prevalensi di 

Manado tinggi karena di Filipina juga tinggi yaitu sebesar 8,4 % - 12 %. 

Penelitian di Jakarta tahun 1993, kekerapan Diabetes Mellitus dikelurahan Kayu 

Putih adalah 5,96 % di Jawa Barat tahun 1995 angka itu hanya 1,1 %. Penelitian 

terakhir antara tahun 2001 dan 2005 didaerah Depok didapatkan prevalensi DM 

tipe-2 sebesar 14,7 %, di Makasar tahun 2005 mencapai 12,5 %. Suatu angka yang 

sangat mengejutkan.  

http://www.google.com/kencing%20manis/index.html
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Melihat tendensi kenaikan kekerapan diabetes secara global yang tadi 

dibicarakan terutama disebabkan oleh karena peningkatan kemakmuran suatu 

populasi. Maka dengan demikian dapat dimengerti bila suatu saat atau lebih tepat 

lagi dalam kurun waktu 1 atau 2 dekade yang akan datang kekerapan DM di 

Indonesia akan meningkat dengan drastis. (FKUI ; 2006) 

Tujuan utama penatalaksanaan diabetes adalah untuk mencoba 

menormalkan aktifitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk 

mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler serta neuropatik.Tujuan terapeutik 

pada setiap tipe diabetes adalah mencapai kadar glukosa darah normal 

(euglikemia) tanpa terjadinya hipoglikemia dan gangguan serius pada pola 

alktifitas pasien.  

Ada lima komponen dalam pentalaksanaan diabetes: diet, latihan, 

pemantauan,terapi dan pendidikan.Penanganan di sepanjang perjalanan penyakit 

diabetes akan bervariasi karena terjadinya perubahan pada gaya hidup,keadaan 

fisik dan mental penderitanya di samping karena berbagai kemajuan dalam 

metode terapi yang dihasilkan dari riset.karena itu,penatalaksan diabetes meliputi 

pengkajian yang konstan dan modifikasi rencana penangan oleh professional 

kesehatan di samping penyesuaian terapi oleh pasien sendiri setiap hari. Meskipun 

tim kesehatan akan mengarahkan penanganan tersebut, namun pasien sendirilah 

yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan terapi yang kompleks itu setiap 

hari nya. 

Luka gangren yang sukar sembuh dan berbau menyebabkan penderita malu dan 

menarik diri dari pergaulan. Pasien dengan gangren cenderung mengalami 

neuropati / mati rasa pada luka sehingga tidak peka terhadap adanya trauma. 

Adanya perubahan fungsi dan struktur tubuh akan menyebabkan penderita 

mengalami gangguan pada gambaran diri. Luka yang sukar sembuh, lamanya 

perawatan, banyaknya biaya perawatan dan pengobatan menyebabkan pasien 

mengalami kecemasan dan gangguan peran pada keluarga. 
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Karena alasan ini pendidikan pasien dan keluarganya dipandang sebagai 

komponen yang penting dalam menangani penyakit diabetes, sama pentingnya 

dengan komponen lain pada terapi diabetes.  

 Dampak masalah yang akan timbul jika tidak dilakukan penatalaksaan 

antara lain: Pada Individu,Pola dan gaya hidup penderita akan berubah dengan 

adanya penyakit ini, Pada pasien gangren kaki diabetik  terjadi perubahan persepsi 

dan tata laksana hidup sehat karena kurangnya pengetahuan tentang dampak 

gangren kaki diabetuk sehingga menimbulkan persepsi yang negatif terhadap 

dirinya dan kecenderungan untuk tidak mematuhi prosedur pengobatan dan 

perawatan yang lama, oleh karena itu perlu adanya penjelasan yang benar dan 

mudah dimengerti pasien. 

2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana penatalaksanaan secara Farmakologi pada Ny.S? 

b. Bagaimana penatalaksanaan secara Non Farmakologi pada Ny.S? 

3.  Tujuan 

2.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan pada ny.S dengan diabetes mellitus 

dan gangren di ruang 22 RS.Dr.SAIFUL ANWAR MALANG 

2.2 Tujuan khusus 

a. Mengetahui penatalaksanaan secara farmakologis pada Ny.S 

b. Mengetahui penatalaksanaan secara non farmakologis pada Ny.S 

4 Manfaat 

5.1 Bagi responden 

Mendapatkan kesan pelayanan tersendiri. 
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4.2 Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan,serta mengetahui proses 

dari pentalaksanaan pada klien DM dan GANGREN 

4.3 Bagi pelayanan kesehatan 

Sebagai bahan masukan dalam memberikan atau melakukan tindakan 

lebih lanjut terhadap tindakan keperawatan selanjutnya 

4.4 Relevansi penelitian 

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau melakukan 

memperluas pengetahuan masyarakat tentang penatalaksanaan DM dan 

GANGREN. 

 

 


