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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronik yang tidak dapat 

disembuhkan, tetapi sangat potensial untuk dapat dicegah dan dikendalikan 

melalui pengelolaan DM. Pilar utama pengelolaan DM adalah perencanaan 

makan, latihan jasmani, obat berkhasiat hipoglikemik dan penyuluhan. Diabetes 

mellitus juga merupakan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, oleh 

karena itu berhasil tidaknya pengelolaan DM sangat tergantung dari pasien itu 

sendiri, dalam mengubah perilakunya sehingga pasien dapat mengendalikan 

kondisi penyakitnya dengan menjaga agar kadar glukosa darahnya dapat tetap 

terkendali (Subekti, 2009). 

Hiperglikemia merupakan keadaan peningkatan glukosa darah dari 

pada rentang kadar puasa normal 80-90 mg/dl atau rentang non puasa sekitar 149-

160 mg/100 ml darah (Corwin, 2001). Diabetes Melitus merupakan suatu keadaan 

hiperglikemia yang ditandai oleh keadaan metabolisme karbohidrat, protein dan 

lemak yang disebabkan oleh ketidakseimbangan persediaan insulin atau 

sempurnanya respon seluler terhadap insulin ditandai dengan tidak teraturnya 

metabolisme. 

Laporan data epidemiologi Mc Carty dan Zimmer menunjukkan bahwa 

jumlah penderita Diabetes Melitus di dunia dari 110,4% juta pada tahun 1994 

meningkat 1,5 kali lipat (174, 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, India, Pakistan, Banglades, Italia, Rusia, 

dan Brazil merupakan 10 besar negara dengan jumlah penduduk diabetes 

terbanyak (Depkes RI, 2007). Menurut penelitian epidemiologi yang sampai saat 
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ini telah dilaksanakan di Indonesia, kekerapan hiperglikemi berkisar antara 1,5 

sampai dengan 2,3% (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 didapatkan prevalensi hiperglikemi hanya 0,8% (Depkes RI, 2007). 

Menurut data dibagian rekam medik RSUD Kanjuruhan Kepanjen di tahun 2011 

penyakit diabetes mellitus termasuk dalam 10 penyakit terbesar. Dari hasil 

orientasi diperoleh data jumlah pasien rawat inap di ruang Airlangga selama tahun 

2011 sejumlah 27 orang.   

Studi kasus tentang penyakit diabetes mellitus menunjukkan prevalensi 

yang cenderung meningkat. Penyakit diabetes melitus disebabkan karena tubuh 

kekurangan insulin dalam kuantitas yang besar sehingga tidak dapat mengatur 

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

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

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

akan menyebabkan pembuluh darah mengalami stress. Lama-kelamaan akan 

terjadi pengerasan di pembuluh darah atau biasa disebut arteroskelerosis. Dalam 

proses perjalanan penyakit diabetes melitus 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 serta makroangiopati 

kardiovaskuler dan peripherial vascular (Brunner & Suddart, 2000). 

Maka dari itu solusi dari pasien diabetes mellitus adalah sangat 

pentingnya perawatan sedini mungkin karena rangkaian penyakit yang 

menyertainya. Perawatan secara umum untuk penderita diabetes mellitus adalah 

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

yang dilakukan pada pasien diabetes mellitus untuk menurunkan atau mengontrol 

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

dengan pemberian insulin. Insulin yang diberikan kepada penderita diabetes 
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hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan, insulin akan diserap kedalam aliran 

darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui  

peran perawat yang sesuai dengan standar operasional prosedur dalam 

implementasi kolaboratif dalam penurunan kadar  gula darah setelah dilakukan 

intervensi pemberian Humulin N dan R pada klien dengan hiperglikemi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran perawat dalam implementasi kolaboratif pemberian 

terapi insulin sebagai tindakan dalam penurunan kadar gula dalam darah pada 

pasien dengan hiperglikemi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Membahas tentang upaya peran perawat dalam implementasi 

kolaboratif pemberian terapi insulin sebagai tindakan dalam penurunan kadar 

gula dalam darah pada pasien dengan hiperglikemi. 

 

1.4 Definisi Konsep 

Hiperglikemia merupakan keadaan peningkatan glukosa darah 

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

140 – 160 mg/100 ml darah (Corwin, 2001). 

Insulin memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

metabolisme karbohidrat, yaitu bertugas memasukkan glukosa kedalam sel dan 

digunakan sebagai bahan bakar. Insulin diibaratkan sebagai anak kunci yang 

dapat membuka pintu masuknya glukosa kedalam sel, yang kemudian didalam sel 

tersebut glukosa akan dimetabolisme menjadi tenaga. Bila insulin tidak ada, maka 

glukosa tidak dapat masuk ke sel, yang mengakibatkan glukosa tetap berada 

didalam pembuluh darah yang artinya kadar glukosa didalam darah meningkat 

(Suyono, 2002). 

Pemberian insulin sebagai upaya kolaboratif kepada penderita 

hiperglikemi hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan, jika diberikan melalui 
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oral insulin akan merusak di dalam lambung. Setelah di suntikkan, insulin akan 

diserap kedalam aliran darah dan dibawa kesluruh tubuh. Disini insulin bekerja 

menormalkan kadar gula darah (blood glucose) dan merubah glukosa menjadi 

energi.  

Peran perawat kesehatan merupakan seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam mengendalikan kadar 

gula darah pasien dengan pemberian insulin. Peran perawat dalam dalam 

pengendalian kadar gula darah yaitu memberikan pendidikan, pengetahuan serta 

perawatan dalam  implementasi kolaboratif untuk mengendalian kadar gula darah 

pasien (Potter & Perry, 2005). 

 

1.5 Manfaat Studi Kasus 

1.5.1 Manfaat bagi pasien 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan perawatan pada 

pasien cara untuk mengontrol kadar gula darah normal dengan terapi insulin. 

1.5.2 Manfaat bagi perawat 

Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk memberikan informasi dan 

masukan bagi perawat untuk mengetahui tingkat keefektifan pemberian terapi 

insulin sebagai upaya kolaboratif dalam menurunkan kadar gula darah pada 

pasien dengan hiperglikemi.  

1.5.3 Manfaat bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini dapat  dijadikan masukan bagi rumah sakit dalam 

memberikan pelayanan dan penanganan yang tepat pada pasien hiperglikemia, 

khususnya informasi tentang efektivitas pemberian insulin.  

1.5.4 Manfaat bagi pendidikan 

Sebagai informasi dibidang perawatan penyakit dalam serta memberikan 

pengalaman nyata dan digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian 

dimasa yang akan datang. 
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1.6 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari dengan penyusunan studi kasus ini di mungkinkan 

sekali tedapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunanya, 

terutama karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan melakukan 

evaluasi terhadap tingkat keefektifan perawat dalam memberikan tindakan 

kolaboratif pemberian insulin di ruang Airlangga dalam waktu yang sangat 

singkat, sehingga peneliti menyiasati selain melakukan implementasi kolaboratif 

pemberian terapi insulin sebagai tindakan dalam penurunan kadar gula dalam 

darah pada satu pasien dengan hiperglikemi, peneliti juga menggunakan 

responden lain untuk oleh karena itu perlu kiranya ada penelitian lanjutan, baik 

dari peneliti sendiri maupun dari peneliti lain guna lebih mendekatkan lagi studi 

kasus ini kepada studi kasus yang lebih mendalam dan mendekati kesempurnaan. 

 


