
 

 

ASUHAN KEPERAWATAN Ny. M DENGAN GANGGUAN 

PEMENUHAN KEBUTUHAN NUTRISI AKIBAT PATOLOGI 

SISTEM ENDOKRIN DIABETES MELITUS  

DI PUSKESMAS PUUWATU  
 

 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program 

Studi Diploma III Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari 

Jurusan Keperawatan 

OLEH : 

MUH. ARDIN TIRO 

P003200190210 
 

 

POLTEKKES KEMENKES KENDARI 

JURUSAN KEPERAWATAN 

KENDARI 

2020



i 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 
ASUHAN KEPERAWATAN Ny. M DENGAN GANGGUAN PEMENUHAN 

KEBUTUHAN NUTRISI AKIBAT PATOLOGI SISTEM ENDOKRIN 

DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS PUUWATU  

 

 

Disusun dan diajukan oleh : 

 
MUH. ARDIN TIRO 

P003200190210 

 

Telah Mendapat Persetujuan Tim Pembimbing 

 

Menyetujui  
 

         Pembimbing I 

 

 

 

 

Reni Devianti, M.Kep.Sp.,KMB. 
NIP.19781001 2005001 2 002 

 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Rusna Tahir, S.Kep.Ns.,M.Kep 
        NIP. 19870614 201012 2 002 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Ketua Jurusan Keperawatan 

Politeknik Kesehatan Kendari 

 

 

 

  

Indriono Hadi, S.Kep,Ns., M.Kes 
NIP. 19700330 199503 1 001 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

ASUHAN KEPERAWATAN Ny. M DENGAN GANGGUAN PEMENUHAN 

KEBUTUHAN NUTRISI AKIBAT PATOLOGI SISTEM ENDOKRIN 

DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS PUUWATU  

 

Yang disusun Oleh : 

 

MUH.ARDIN TIRO 

P003200190210 

 
  Karya Tulis ini telah dipertahankan  pada Seminar Karya Tulis Ilmiah di depan TIM Penguji  

Pada Hari/Tanggal: Selasa 28 Juli 2020  

Dan telah dinyatakan memenuhi syarat 

 

Tim Penguji : 

 

Penguji  I Dr. Lilin Rosyanti.,S.Kep,Ns.,M. Kep. (                           )   

Penguji  II Muhaimin Saranani.,S. Kep,Ns.,M. Sc. (                           )  

Penguji  III Fitri Wijayati, S. Kep,Ns.,M. Kep. (                          )    

 

Mengetahui, 

 

Ketua Jurusan Keperawatan 

Politeknik Kesehatan Kendari 
 

 

 

Indriono Hadi, S. Kep., Ns.,M.Kes. 
NIP. 19700330 199503 1 001 

 

  



iii 
 

SURAT KETERANGAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama     : MUH.ARDIN TIRO 

NIM    : P003200190210 

Institusi Pendidikan :  Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari  

Karya Tulis Ilmiah  :  ASUHAN KEPERAWATAN NY. M DENGAN 

GANGGUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN NUTRISI 

AKIBAT PATOLOGI SISTEM ENDOKRIN DIABETES 

MELITUS DI PUSKESMAS PUUWATU  

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini 

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan 

atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. 

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil 

jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

. 

Kendari, Selasa 28 Juli 2020     

Yang membuat pernyataan, 

 

MUH. ARDIN TIRO 

  



iv 
 

RIWAYAT HIDUP 

                                              

 

A. Identitas Diri 

1. Nama    : MUH. ARDIN TIRO 

2. Tempat, tanggal lahir : Kendari, 9 Maret 1982 

3. Jenis kelamin  : Laki-laki 

4. Agama   : Islam  

5. Suku / Bangsa  : Bugis / Indonesia 

6.  Alamat  : Kompleks TNI AL 

B. Pendidikan  

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Mandonga Tamat Tahun 1994 

2. Mtsn  Negeri I Kendari Tamat Tahun 1997 

3. SPK PPNI Kendari Tahun 2000 

4. Poltekkes Kemenkes Kendari 2019 sampai sekarang 

 

 

 



v 
 

ABSTRAK 

Muh. Ardin Tiro P003200190210 Asuhan Keperawatan Ny. M dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem Endokrin 

Diabetes Melitus di Puskesmas Puuwatu Pembimbing I Reni 

Devianti.,M.Kep.,KMB + Pembimbing II Rusna Tahir, S.Kep.,Ns. M.Kep 

Penguji I Dr. Lilin Rosyanti.,S.Kep.,Ns.,M. Kep. Penguji II Muhaimin 

Saranani.,S. Kep.,N.,M. Sc. Penguji III Fitri Wijayati, S. Kep.,Ns.,M.Kep XV 

+ 100 halaman + 4 tabel + 1 gambar + 5 lampiran. Pendahuluan : Diabetes 

Mellitus merupakan suatu keadaan hiperglikemik kronis dan perlahan namun pasti 

akan merusak jaringan dalam tubuh jika tidak ditangani secara tepat dan serius. 

Tujuan: mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem endokrin diabetes melitus. 

Metode : penelitian dilakukan menggunakan metode studi kasus pada Pasien dan 

keluarga yang meliputi pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa keperawatan 

dan penyusunan rencana tindakan dan evaluasi asuhan keperawatan. Hasil : 

Pasien mengatakan nyeri berkurang, pasien nampak rileks, aktifitas pasien 

meningkat, pergerakan sendi nampak meningkat, luka pada telapak kaki kiri 

dengan ukuran 3 cm kedalaman < 1 cm membaik dan tidak berbau, masalah 

teratasi setelah pasien diberikan tindakan asuhan keperawatan. Kesimpulan: 

Berdasarkan kajian yang di lakukan dalam studi kasus ini, data objektif yang 

didapatkan Pasien mengatakan  lemah dan sakit kepala membaik, hasil tanda-

tanda vital sudah membaik dan data subjektif  Pasien  mengatakan  nyeri  

berkurang Saran: diharapkan pasien dapat kooperatif, sebagai perawat 

memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan dan dapat 

memberi pengetahuan kepada masyarakat  tentang penyakit diabetes mellitus. 
 

Kata kunci  : asuhan keperawatan, kebutuhan nutrisi, diabetes melitus. 

Daftar pustaka : 16 literatur (2009-2019) 
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ABSTRACT 

Muh. Ardin Tiro P003200190210 Nursing Care Ny. M with impaired fulfillment 

of nutritional needs due to the pathology of the Endocrine system of Diabetes 

Mellitus at Puskesmas Puuwatu Advisor I Reni Devianti., M.Kep., KMB + 

Advisor II Rusna Tahir, S.Kep., Ns. M.Kep Examiner I Dr. Lilin Rosyanti., 

S.Kep., Ns., M. Kep. Examiner II Muhaimin Saranani., S. Kep., N., M. Sc. 

Examiner III Fitri Wijayati, S. Kep., Ns., M.Kep XV + 100 pages + 4 tables + 1 

picture + 5 attachments. Introduction: Diabetes Mellitus is a chronic 

hyperglycemic condition and will slowly but surely damage the tissues in the body 

if not handled properly and seriously. Objective: able to apply nursing care to 

patients with impaired nutritional requirements due to endocrine system 

pathology of diabetes mellitus. Methods: the study was conducted using a case 

study method on patients and families which included assessment, data analysis, 

application of nursing diagnoses and preparation of action plans and evaluation 

of nursing care. Results: The patient said that the pain was reduced, the patient 

seemed relaxed, the patient's activity increased, the joint movement seemed to 

increase, the wound on the sole of the left foot with a size of 3 cm, depth <1 cm 

improved and had no smell, the problem was resolved after the patient was given 

nursing care. Conclusion: Based on the study conducted in this case study, the 

objective data obtained by the patient said that the patient was weak and the 

headache had improved, the results of vital signs had improved and the subjective 

data of the patient said that the pain was reduced. Suggestion: it is hoped that the 

patient can cooperate, as a nurse provides nursing care in accordance with 

service standards and can provide knowledge to the public about diabetes 

mellitus. 

 

Key words: nursing care, nutritional needs, diabetes mellitus. 

Bibliography: 16 literature (2009-2019) 
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MOTTO 

 

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tapi  

kerja keraslah yang merupakan penentu  

kesuksesan yang sebenarnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penderita diabetes melitus seringkali tidak terdeteksi sebelum diagnosis 

dilakukan, sehingga morbiditas (terjadinya penyakit atau kondisi yang 

mengubah kesehatan dan kualitas hidup) dan mortalitas (kematian) dini 

terjadi pada kasus yang tidak terdeteksi ini. Diabetes mellitus merupakan 

suatu keadaan hiperglikemik kronis dan perlahan namun pasti akan merusak 

jaringan dalam tubuh jika tidak ditangani secara tepat dan serius (Agus dkk, 

2011). 

Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar 

endokrin pada tubuh. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar yang 

menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan 

melalui aliran darah. Diabetes melitus merupakan penyakit gangguan 

metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau 

tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang di produksi secara efektif. 

Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. 

Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah 

(hiperglikemia). Diabetes melitus adalah penyakit kronis yang melalui 

komplikasinya serius dapat berdampak pada kualitas hidup individu. 

Organisasi  Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan penderita diabetes 

melitus meningkat dengan cepat, prevalensi diabetes melitus di Indonesia 

pada tahun 2000 yakni 8,4 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2030 akan 

mencapai 21,3 juta orang  (Mihardja, 2014). 
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Prevalensi diabetes melitus dan toleransi glukosa terganggu lebih 

tinggi wanita dari pada pria. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan dalam 

asupan makanan, aktivitas, dan perilaku  lainnya.  Dapat  meningkat  seiring  

bertambahnya usia. Peserta yang lebih tua memiliki risiko lebih besar  

hiperglikemia, yang terkait dengan penurunan pankreas berfungsi karena 

pankreas mulai memompa insulin   dengan   lebih   sedikit   efektif   seiring   

bertambahnya   usia.   Beberapa penelitian  melaporkan  bahwa  ekonomi  

rendah  kelompok  memiliki  prevalensi yang lebih tinggi (Mihardja, 2014). 

Diabetes Melitus pada tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter, jenis 

kelamin, dan daerah domisili. Berdasarkan kategori usia, penderita DM 

terbesar berada pada rentang usia 55-64 tahun dan 65-74 tahun. Selain itu, 

penderita DM di Indonesia lebih banyak berjenis kelamin perempuan (1,8%) 

daripada laki-laki (1,2%). Kemudian untuk daerah domisili lebih banyak 

penderita diabetes melitus yang berada di perkotaan (1,9%) dibandingkan 

dengan di perdesaan (1,0%). (WHO, 2018) 

Pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ketujuh prevalensi 

penderita diabetes melitus tertinggi didunia bersama dengan Negara China, 

India, Amerika  Serikat,  Brazil, Rusia  dan  mexico,  dengan  jumlah  

estimasi  orang dengan diabetes melitus  sebesar  10  juta  jiwa.  Di 

Indonesia, prevalensi  diabetes melitus  yang terdiagnosis  dokter  atau  gejala 

tertinggi  terdapat  di  Sulawesi  Tengah  (3,7%), Sulawesi Utara (3,6%), 

Sulawesi Selatan (3,4%), dan Nusa Tenggara Timur (3,3 %). Di Provinsi 

Sulawesi Tenggara terdapat kasus prevalensi diabetes mellitus berdasarkan 

diagnose dokter pada penduduk semua umur menurut Kabupaten/Kota 
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dengan jumlah 22.982 penderita di berikan pengobatan sesuai standar. 

Khususnya Kota Kendari dengan kasus diabetes melitus sebesar 3.297 

penderita. (Riskesdas 2018).  

Diabetes Melitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya 

hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 

yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja 

dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita Diabetes 

Melitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan. 

Peningkatan gula darah yang terjadi pada pasien dengan diabetes melitus 

dapat mengakibatkan gangguan pada keseimbangan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi. Pasien mengalami peningkatan nafsu makan yang berlebihan 

dikarenakan penggunaan cadangan lemak akibat glukosa tidak dapat masuk 

ke dalam sel. Gangguan pada kebutuhan cairan dan elektrolit, 

terjadi karena kadar glukosa dalam darah meningkat sampai melampaui 

daya serap ginjal terhadap glukosa sehingga terjadi osmotic diuresis. 

Selanjutnya gula banyak menarik cairan dan elektrolit sehingga pasien 

mengeluh banyak buang air kecil. Gangguan pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi, pasien mengalami peningkatan kekentalan darah yang 

mengakibatkan aliran darah melambat dan menyebabkan iskemik pada 

jaringan perifer. Gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, 

dikarenakan sumber energi menurun sehingga pasien mengeluh lemah, selain 

itu frekuensi BAK dimalam hari menyebabkan pasien mengalami gangguan 

pada pola tidur. Gangguan integritas kulit, diakibatkan karena penurunan atau 

tidak adanya sensasi akibat neuropati, penurunan fungsi jaringan akibat 
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komplikasi kardiovaskular dan infeksi. Gangguan pemenuhan kebutuhan 

aktivitas, dikarenakan pasien mengalami penurunan kekuatan otot dan 

luka yang sulit sembuh. Gangguan-gangguan tersebut apabila tidak segera 

ditangani akan menyebabkan terjadinya komplikasi dari penyakit Diabetes 

Melitus. (Riyadi, Sujono 2014). 

Jumlah penderita diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Tenggara 

dimana persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar masih sangat jauh dari target nasional dari 17 

kab/kota hanya 11 yang mencapai layanan tertinggi penderita diabetes 

mellitus. Penderita diabetes melitus di Provinsi Sulawesi Tenggara 

merupakan salah satu wilayah Indonesia dengan prevalensi diabetes melitus 

yang tinggi. Pada tahun 2017 jumlah kasus diabetes mellitus tercatat 2.436 

kasus, pada tahun 2018 kasus Diabetes Melitus meningkat sebanyak 33.562 

kasus dan tahun 2019 menurun menjadi 21.405. Penyakit diabetes melitus 

merupakan salah satu penyakit dari 10 penyakit tidak menular tertinggi di 

Sulawesi Tenggara. Angka morbiditas diabetes melitus juga berada urutan 

kedua setelah hipertensi dari seluruh penyakit degeneratif yang ada di 

Sulawesi Tenggara. (Profil Kesehatan Sultra). 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskesmas Puuwatu pada tahun 

2017 penderita tercatat 715 orang penderita dan tahun 2018 tercatat 618 

orang penderita. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan kasus Diabetes Melitus 

tercatat kasus sebanyak 751 orang penderita. Prevalensi Diabetes melitus 

yang terus meningkat, secara tidak langsung akan meningkatkan angka 

kesakitan dan kematian akibat komplikasi diabetes melitus. Dari  data  
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tersebut  penderita  diabetes  melitus  selalu terjadi peningkatan kualitas dan 

Asuhan Keperawatan yang kompeherensif. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka peneliti tertarik membuat laporan Karya Tulis Ilmiah yang “Berjudul 

“Asuhan Keperawatan Ny. M Dengan Gangguan Pemenuhan 

Kebutuhan Nutrisi Akibat Patologi Sistem Endokrin Diabetes Melitus 

Di Puskesmas Puuwatu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Asuhan Keperawatan 

pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi 

sistem endokrin Diabetes Melitus di Puskesmas Puuwatu?”. 

C.  Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

 
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menerapkan Asuhan 

Keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi 

akibat patologi sistem endokrin diabetes melitus di Puskesmas Puuwatu.  

2. Tujuan khusus 

 
a. Dapat     melakukan   pengkajian pada Pasien dengan Gangguan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem endokrin  

Diabetes Melitus. 

b. Dapat      menegakkan    diagnosa pada Pasien dengan Gangguan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem endokrin  

Diabetes  Melitus. 
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c. Dapat membuat perencanaan pada Pasien dengan Gangguan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem endokrin  Diabetes Melitus. 

d. Mampu    melaksanakan  tindakan keperawatan pada Pasien dengan 

Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem 

endokrin  Diabetes Melitus. 

e. Mampu mengevaluasi tindakan yang telah di lakukan pada Pasien 

dengan Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem 

endokrin  Diabetes Melitus. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Puskesmas 

Sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu – ilmu 

terbaru dalam proses keperawatan.  

2. Manfaat bagi institusi 

Sebagai masukan bagi institusi pendidikan dalam upaya 

mempersiapkan calon tenaga keperawatan yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan khususnya dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

dalam proses asuhan keperawatan khususnya penerapan asuhan 

keperawatan pada penyakit diabetes mellitus. 

3. Manfaat bagi Pasien 

Pasien memperoleh perawatan secara komprehensif dan mendapat 

informasi tentang upaya penanggulangan Diabetes Melitus.  

4. Manfaat bagi perkembangan profesi keperawatan 

Dapat digunakan sebagai ladang informasi bagi institusi pendidikan 

dan profesi keperawatan khusunya dalam pengembangan dan peningkatan 
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mutu pendidikan dimasa mendatang. 

5. Manfaat bagi penulis 

Mendapatkan pengalaman serta pengetahuan dan menerapkan ilmu 

keperawatan serta mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama 

menempuh pendidikan. 

E. Metode Studi Kasus 

1. Tempat Dan Waktu  

Pelaksanaan studi kasus ini di lakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Puuwatu selama 3 hari pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2020. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis memerlukan data objektif 

yang relevan dengan teori – teori yang akan di jadikan dasar analisa dalam 

pemecahan masalah. Untuk memperoleh data yang di perlukan penulis 

menggunakan beberapa metode antara lain : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan di lakukan dengan cara membaca buku - buku, 

naskah mata kuliah dan literatur yang berkaitan erat dengan Diabetes 

mellitus.  

b. Studi Dokumentasi 

Dilakukan dengan mendapatkan data atau informasi melalui catatan 

arsip di Puskesmas Puuwatu yang ada hubungannya dengan karya tulis 

ini.  

c. Studi Kasus 

Melalui pendekatan proses keperawatan yang di mulai dengan: 
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Pengkajian dan analisa data, merumuskan diagnose keperawatan, 

merencanakan tindakan keperawatan, implementasi keperawatan dan 

mengevaluasi tindakan keperawatan. 

F. Sistematika Penulisan 

Tekhnik Penulisan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab  yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III     LAPORAN KASUS 

BAB IV  PEMBAHASAN  

BAB V  PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Diabetes Melitus 

1. Definisi Diabetes Melitus     

Diabetes Melitus adalah Penyakit kronis progresif yang ditandai 

dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein, mengarah ke hiperglikemia (kadar 

glukosa darah tinggi), (Black & Hawks, 2014). Menurut Hurst (2016), 

Diabetes Melitus adalah gangguan metabolisme karbohidrat ketika suplai 

insulin tidak ada, tidak cukup, atau tidak efektif karena resistensi 

insulin. 

Sedangkan menurut International Diabetes Federation (IDF) 2017, 

Diabetes Melitus adalah penyakit kronis yang terjadi saat pankreas tidak 

lagi mampu memproduksi insulin, atau saat tubuh tidak dapat lagi 

memanfaatkan insulin yang dihasilkan dengan baik. 

Dari beberapa pengertian yang tertuang diatas dapat disimpulkan, 

bahwa definisi Diabetes Melitus merupakan sekumpulan 

gangguan metabolisme yang disebabkan oleh defisiensi insulin atau 

akibat kerja insulin yang tidak adekuat yang ditandai dengan glukosa 

dalam darah melebihi batas normal. 

2. Gejala Gangguan Sistem Endokrin 

Gangguan endokrin diabetes melitus yang terjadi ketika pankreas 

tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang tersedia dengan optimal.  
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Gejala diabetes dapat meliputi: 

 Haus atau lapar yang berlebih. 

 Kelelahan. 

 Sering buang air kecil. 

 Mual dan muntah. 

 Kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan. 

Gangguan endokrin biasanya dikelompokkan dalam dua kategori, 

meliputi: 

1. Kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon 

endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. 

2. Pembentukan luka (seperti bintil atau tumor) pada sistem endokrin yang 

dapat atau tidak memengaruhi kadar hormon. 

2. Etiologi  

Penyebab Diabetes Melitus berdasarkan klasifikasi menurut WHO 

tahun 1995 adalah : 

a. Diabetes Melitus  Tipe I (IDDM : DM tergantung insulin) 

1)   Faktor genetik / herediter 

Faktor herediter menyebabkan timbulnya DM melalui 

kerentanan sel-sel beta terhadap penghancuran oleh virus atau 

mempermudah perkembangan antibodi autoimun melawan sel-sel 

beta, jadi mengarah pada penghancuran sel-sel beta. 

2)   Faktor infeksi virus 

Berupa infeksi virus coxakie dan Gondogen yang merupakan 

https://www.halodoc.com/kesehatan/diabetes
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 pemicu yang menentukan proses autoimun pada individu yang peka 

secara genetik 

b.  Diabetes Melitus Tipe II (DM tidak tergantung insulin = NIDDM) 

Terjadi  paling  sering  pada  orang  dewasa,  dimana  terjadi  obesitas  

pada  individu obesitas dapat menurunkan jumlah resoptor insulin dari 

dalam sel target insulin diseluruh tubuh. Jadi membuat insulin yang 

tersedia kurang efektif dalam meningkatkan efek metabolik yang biasa. 

c.  Diabetes Melitus Malnutrisi 

1) Fibro Calculous Pancreatic Diabetes Melitus (FCPD) 

Terjadi karena mengkonsumsi makanan rendah kalori dan rendah 

protein sehingga klasifikasi pangkreas melalui proses mekanik 

(Fibrosis) atau toksik (Cyanide) yang menyebabkan sel-sel beta 

menjadi rusak. 

2)  Protein Defisiensi Pancreatic Diabetes Melitus (PDPD) 

Karena kekurangan protein yang kronik menyebabkan hipofungsi sel 

Beta pancreas 

d.  Diabetes Melitus Tipe Lain 

a. Penyakit pankreas seperti : pancreatitis, Ca Pancreas dll 

b. Penyakit hormonal 

Seperti : Acromegali yang meningkat GH (growth hormon) yang 

merangsang sel-sel beta pankeras yang menyebabkan sel-sel ini 

hiperaktif dan rusak. 

Mekanisme yang tepat menyebabkan resistensi insulin dan sekresi 

insulin pada diabetes melitus tipe II masih belum diketahui, namun 
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diabetes melitus tipe 2 dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko 

sebagai berikut (Infodatin, 2014): 

1. Faktor yang tidak dapat diubah 

1) Ras 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan di Institut of 

Cardiovasculer and Medical Sciences, University of Glasgow, 

Inggris orang dengan ras negroid dan Asia dua kali lipat lebih 

berisiko menderita Diabetes Mellitus dibandingkan dengan ras 

Kaukasia (Tempo.co, 2014). 

2) Jenis kelamin 

Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 pada wanita lebih tinggi dari 

pada laki-laki. Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena 

secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks masa 

tubuh yang lebih besar (Fatimah, 2015). 

3)  Usia 

Berdasarkan penelitian, usia terbanyak terkena Diabetes 

Melitus adalah > 45 tahun dan resistensi insulin cenderung 

meningkat pada usia > 65 tahun 

4)  Genetik  

Secara emperis Diabetes Melitus tipe II akan meningkat dua 

sampai enam kali lipat jika orang tua atau saudara kandung 

mengalami penyakit ini. 

5) Riwayat melahirkan bayi > 4 kg 

6) Lahir dengan berat badan < 2,5 kg 
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2. Faktor dapat diubah, erat kaitannya dengan gaya hidup 

1) Obesitas 

Pada derajat kegemukan dengan IMT > 23 dapat menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200mg%. 

2) Konsumsi alkohol 

Alkohol akan menganggu metabolisme gula darah terutama pada  

penderita Diabetes Mellitus, sehingga akan mempersulit regulasi 

gula darah dan meningkatkan tekanan darah. 

3) Kebiasaan merokok 

Kandungan zat pada rokok menimbulkan aterosklerosis atau terjadi 

pengerasan pada pembuluh darah. Kondisi ini merupakan 

penumpukan zat lemak di arteri, lemak dan plak memblok aliran 

darah dan membuat penyempitan pembuluh darah dan memicu 

hipertensi. 

4) Hipertensi 

Kondisi hiperglikemi dapat menghambat pembentukan endothelium 

dan merentensi natrium. Kedua hal tersebut  berpengaruh terhadap 

meningkatnya tekanan darah.  

5) Diet tidak sehat  

Konsumsi makanan tinggi lemak dan garam dapat menyebabkan 

hipertensi yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya diabetes 

6) Dislipidemia 

Kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL (< 35 mg/dl)  dan 

tingginya Trigliserida (>250 mg/dl) sering didapat pada pasien  
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 Diabetes. 

7) Aktivitas fisik 

Konsumsi makanan tidak seimbang dengan aktivitas yang 

dilakukan akan memicu terjadinya obesitas.  

3. Diabetes Gestasional 

Diabetes Gestasional adalah intoleransi glukosa yang mulai 

timbul atau mulai diketahui selama pasien hamil. Karena terjadi 

peningkatan sekresi berbagai hormon disertai pengaruh metabolik 

terhadap toleransi glukosa, maka kehamilan dapat menjadi keadaan 

diabeto genetik. 

4. Patofisiologi 

Diabetes Melitus tipe II bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi 

insulin melainkan disebabkan oleh sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak 

mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai 

resistensi insulin (Teixeria, 2011). 

Pankreas adalah sebuah kelenjar yang letaknya dibelakang 

lambung yang didalamnya terdapat kumpulan sel-sel yang disebut 

pulau-pulau langerhans yang berisi sel-sel beta yang memproduksi 

hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar glukosa dalam 

tubuh. Glukosa terbentuk dari karbohidrat, protein dan lemak yang 

kemudian akan diserap melalui dinding usus dan disalurkan ke dalam 

darah dengan bantuan insulin. Kelebihan glukosa akan disimpan dalam 

jaringan hati dan otot sebagai glikogen. Diabetes melitus tipe II adalah 

penyakit gangguan metabolik yang disebabkan dua hal yaitu penurunan 
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respon jaringan perifer terhadap insulin yang disebut dengan resistensi 

insulin dan penurunan kemampuan insulin sel beta di pankreas untuk 

mensekresi insulin. Diabetes melitus tipe II diawali akibat dari sel-sel 

sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal, 

keadaan ini disebut dengan resistensi insulin. Penyebab dari resistensi 

insulin adalah faktor obesitas, gaya hidup yang kurang gerak dan 

penuaan. Pada Diabetes Melitus tipe II dapat terjadi akibat dari gangguan 

sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan, tetapi tidak 

terjadi kerusakan sel-sel beta di pankreas secara autoimun. Sel-sel beta 

di pankreas mensekresi insulin dalan 2 fase. Fase pertama sekresi 

insulin terjadi segera setelah stimulasi atau rangsangan glukosa yang 

ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah dan fase kedua 

terjadi sekitar 20 menit sesudahnya. Pada awal perkembangan Diabetes 

Melitus tipe II, sel-sel beta di pankreas menunjukkan gangguan pada 

sekresi insulin fase pertama yaitu insulin gagal mengkompensasi resistensi 

insulin yang selanjutnya apabila tidak ditangani dengan cepat akan terjadi 

kerusakan sel-sel beta di pankreas yang terjadi secara progresif yang 

disebut dengan defisiensi insulin, sehingga akhirnya memerlukan 

insulin eksogen (Decroli, 2019). 
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Gambar 2.1 Patofisiologi DM Tipe II (Decroli, 2019) 

 

5. Klasifikasi Diabetes Melitus 

 

1. Diabetes melitus tipe 1 (Diabetes Insulin Dependent) 

Diabetes melitus tipe 1 terjadi karena destruktif sel beta yang 

mengakibatkan defisiensi insulin absolut yang disebabkan autoimun 

dan idiopatik (Perkeni, 2015). Diabetes melitus tipe 1 terjadi karena 

sel beta di pankreas   mengalami   kerusakan,   sehingga   memerlukan   

Glukosa 

 (karbohidrat, protein & lemak) 

Kelebihan Glukosa 

dalam darah 

Glikogen  

(Hati & Otot) 
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insulin 
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insulin eksogen seumur hidup. Umumnya muncul pada usia muda. 

Penyebab penyakit tersebut bukan karena faktor keturunan melainkan 

faktor autoimun (Bustan, 2007). 

2.  Diabetes melitus tipe II (Diabetes Non Insulin Dependent) 

Diabetes melitus tipe II terjasi karena bermacam- macam penyebab, 

dari mulai dominasi  resitensi yang  disertai  defiensi insulin relatif 

sampai yang dominan defek sekresi insulin yang disertai resistensi 

insulin (Perkeni, 2015). DM tipe II merupakan tipe Diabetes Melitus  

yang umum, lebih banyak penderitanya dibandingkan Diabetes 

Melitus tipe 1.Munculnya penyakit ini pada saat usia dewasa yang 

disebabkan beberapa faktor diantaranya obesitas dan keturunan. 

Diabetes Melitus tipe II dapat menyebabkan terjadinya komplikasi 

apabila tidak dikendalikan (Bustan, 2007). 

3.  Diabetes melitus gestasional 

Diabetes Melitus yang timbul pada saat kehamilan. Faktor-faktor 

penyebab terjadinya Diabetes Melitus gestasional diantaranya adalah 

adanya riwayat Diabetes Melitus dari keluarga, obesitas atau kenaikan 

berat badan pada saat kehamilan, faktor usia ibu pada saat hamil, 

riwayat melahirkan bayi besar (>4000 gram) dan riwayat penyakit lain 

(hipertensi, abortus).  Gejala dan tanda Diabetes Melitus  Gestasional 

sama dengan Diabetes Melitus secara klinis yaitu poliuria (sering 

kencing), polifagia (cepat lelah) dan polidipsi (sering  haus). Akibat  

dari Diabetes Melitus gestasional apabila tidak ditangani secara dini 

pada ibu adalah akan terjadi preklamsia, komplikasi proses persalinan, 
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resiko Diabetes Melitus tipe II setelah melahirkan. Sedangkan resiko 

pada bayi adalah lahir dengan berat badan > 4000 gram, 

pertumbuhan janin terhambat, hipokalsemia dan kematian bayi dalam 

kandungan (Sugianto, 2012). 

 4.  Diabetes melitus tipe lain 

Diabetes  melitus  tipe  lain,  banyak  faktor  yang  mungkin  dapat 

menimbulkan Diabetes Melitus diantaranya: 

i.  Defek genetik fungsi sel beta 

Dapat   disebabkan   karena   kelainan   dari   kromoson   dan 

Mitokondria DNA. 

ii.  Defek genetik kerja insulin 

Dapat disebabkan karena resistensi insulin, leprechaunisme, 

sindrom rabson-mendenhall dan diabetes lipoatropik. 

iii.  Penyakit eksokrin pankreas 

Dapat  disebabkan  karena  pankreatitis,  neoplasia,  fibrosis 

kistik dan hemokromatosis. 

iv.  Endokrinopati 

Dapat   disebabkan   karena   akromegali,   sindrom   cushing, 

glukagonoma, hipertiroid dan somatostatinoma. 

v.  Karena obat dan zat kimia 

Dapat    disebabkankarena    pentamidin,    asam    nikotinat, 

glukokortikoid, agonis β-adrenergik dan thiazide. 

vi.   Infeksi 
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Dapat     disebabkan     karena     rubella     congenital     dan 

cytomegalovirus. 

vii.  Sebab imunologi yang jarang 

Dapat disebabkan karena sindromstiff-man dan antibodi anti- 

insulin reseptor. 

viii.  Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan Diabetes Melitus  

Dapat disebabkan karena sindrom down, sindrom turner dan 

lainnya (Perkeni, 2015). 

6. Manifestasi Klinik 

Menurut Yunus 2015 tanda dan gejala Diabtes melitus adalah 

1. Keluhan berdasarkan trias : 

a. Polidipsia (banyak minum)  

b. Poliuria (banyak kencing) 

c. Polifagi (banyak makan) 

2. Kadar gula darah waktu puasa > 120 mg/dl 

3. Kadar gula darah 2 jam setelah makan > 200 mg/dl 

4. Kadar gula darah gula acak > 200 mg/dl 

5. Kelainan kulit : gatal-gatal, bisul 

a. Kesemutan, neuropati 

b. Kelemahan tubuh 

c. Impotensi pada pria  

d. Mata kabur 

7.  Data Penunjang Diagnostik 

a.  Gula darah meningkat 
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Kriteria diagnostik WHO untuk diabetes melitus pada dewasa yang tidak 

hamil : Pada sedikitnya 2 kali pemeriksaan : 

1)   Glukosa plasma sewaktu/random > 200 mg/dl (11,1 mmol/L) 

2)   Glukosa plasma puasa/nuchter > 140 mg/dl (7,8 mmol/L) 

3)   Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah 

mengkonsumsi 75 gr karbohidrat (2 jam post prandial) > 200 mg/dl. 

b. Tes Toleransi Glukosa 

Tes toleransi glukosa oral : pasien mengkonsumsi makanan tinggi 

kabohidrat (150- 300 gr) selama 3 hari sebelum tes dilakukan, sesudah 

berpuasa pada malam hari keesokan harinya sampel darah diambil, 

kemudian karbohidrat sebanyak 75 gr diberikan pada pasien : 

1) Aseton plasma (keton)   : positif secara mencolok 

2) Asam lemak bebas : kadar lipid dan kolesterol meningkat 

3) Osmolaritas serum : meningkat, < 330 mosm/dl 

4) Elektrolit : 

5) Natrium   :   meningkat atau menurun 

6) Kalium      : (normal)  atau meningkat semu (pemindahan seluler) 

selanjutnya menurun. 

7) Fosfor   :    lebih sering meningkat 

8) Gas darah arteri : biasanya menunjukkan pH rendah dan Po 

menurun pada HCO3 (asidosis metabolik) dengan kompensasi 

alkolosis resperatorik. 
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9) Trombosit darah : H+ mungkin meningkat (dehidrasi) ; 

leukositosis; hemokonsentrasi merupakan resnion terhadap sitosis 

atau infeksi. 

10) Ureum/kreatinin : meningkat atau normal (dehidrasi/menurun 

fungsi ginjal). 

11) Urine : gula dan aseton (+), berat jenis dan osmolaritas mungkin 

meningkat. 

8.  Tes Diagnostik 

a. Adanya   glukosa   dalam urine. Dapat diperiksa dengan cara benedict 

(reduksi) yang tidak khasuntuk glukosa, karena dapat positif pada 

diabetes. 

b. Diagnostik lebih pasti adalah dengan memeriksa kadar glukosa dalam 

darah dengan cara Hegedroton Jensen (reduksi). 

9.   Klasifikasi 

 
Dokumen konsesus tahun 1997 oleh American Diabetes Association’s 

Expert  Committee on  the Diagnosis  and  Classification  of Diabetes 

Melitus,  menjabarkan  4  kategori  utama  diabetes  didalam  (Corwin, 

2010), yaitu : 

 
1. Diabetes Melitus Tipe  I :  Insulin  Dependent  Diabetes  Melitus  

(IDDM)/ Diabetes Melitus tergantung insulin (DMTI). Lima persen 

sampai sepuluh persen penderita diabetik adalah tipe I. Sel-sel beta 

dari pankreas yang normalnya menghasilkan insulin dihancurkan oleh 

proses autoimun. Diperlukan suntikan insulin untuk mengontrol kadar 
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gula darah. Awitannya mendadak biasanya terjadi sebelum usia 30 

tahun. 

 2. Diabetes   Melitus Tipe II: Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(NIDDM)/ Diabetes Mellitus tak tergantung insulin (DMTTI) sembilan 

puluh persen sampai 95% penderita diabetik adalah tipe II. Kondisi  

ini  diakibatkan  oleh  penurunan  sensitivitas  terhadap insulin  

(resisten  insulin)  atau  akibat  penurunan  jumlah pembentukan 

insulin. Pengobatan pertama adalah dengan diit dan olah raga, jika 

kenaikan kadar glukosa darah menetap, suplemen dengan preparat 

hipoglikemik (suntikan insulin dibutuhkan), jika preparat oral tidak 

dapat mengontrol hiperglikemia). Terjadi paling sering pada mereka 

yang berusia lebih dari 30  tahun dan pada mereka yang obesitas. 

3. Diabetes  Melitus  tipe lain 

 
Karena kelainan genetik, penyakit pankreas (trauma pankreatik), obat, 

infeksi, antibodi, sindroma penyakit lain, dan penyakit dengan 

karakteristik gangguan endokrin. 

4. Diabetes Kehamilan: Gestasional Diabetes Melitus (GDM) 

 
Diabetes  yang  terjadi  pada  wanita  hamil  yang  sebelumnya  tidak 

mengidap diabetes. 

 10.  Komplikasi 

 
Menurut Sujono & Sukarmin (2010), komplikasi Diabetes Melitus 

dibagi dalam 2 kategori mayor,  yaitu  komplikasi metabolik akut dan 

komplikasi vaskular jangka panjang : 

1.  Komplikasi Metabolik Akut  
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1.) Hyperglikemia.  

Hiperglikemi  didefinisikan  sebagai  kadar  glukosa  darah yang 

tinggi pada rentang non puasa sekitar 140-160 mg/100 ml darah. 

Hiperglikemia mengakibatkan pertumbuhan berbagai 

mikroorganisme   dengan   cepat   seperti   jamur   dan   bakteri. 

Karena mikroorganisme tersebut sangat cocok dengan daerah yang 

kaya glukosa. Setiap kali timbul peradangan maka akan terjadi  

mekanisme  peningkatan  darah  pada  jaringan  yang cidera.  

Kondisi  itulah  yang  membuat  mikroorganisme mendapat 

peningkatan pasokan nutrisi. Kondisi ini akan mengakibatkan 

penderita Diabetes Melitus mudah mengalami infeksi oleh bakteri 

dan jamur. Secara rinci proses terjadinya hiperglekemia karena 

defisit insulin tergambar pada perubahan metabolik sebagai berikut: 

1) Transport glukosa yang melintasi membran sel berkurang. 

 
2) Glukogenesis  (pembentukkan  glikogen  dari  glukosa) 

berkurang  dan  tetap  terdapat  kelebihan  glukosa  dalam darah. 

3) Glikolisis  (pemecahan  glukosa)  meningkat,  sehingga cadangan 

glikogen berkurang dan glukosa hati dicurahkan ke dalam 

darah secara terus menerus melebihi kebutuhan. 

4) Glukoneogenesis pembentukan glukosa dari unsur karbohidrat 

meningkat dan lebih banyak lagi glukosa hati yang tercurah 

kedalam darah hasil pemecahan asam amino dan lemak. Yang      

tergolong komplikasi   metabolisme akut hyperglikemia, yaitu : 

a. Ketoasidosis Diabetik (DKA) 
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Apabila kadar insulin sangat menurun, pasien mengalami 

hiperglikemi dan glukosuria berat, penurunan lipogenesis, 

peningkatan lipolisis dan peningkatan oksidasi asam lemak 

bebas disertai pembentukan benda keton. Peningkatan keton 

dalam plasma mengakibatkan ketosis. Peningkatan produksi 

keton meningkatkan beban ion hidrogen dan asidosis 

metabolik. Glukosuria dan ketonuria yang jelas juga dapat 

mengakibatkan diuresis osmotik dengan hasil akhir dehidrasi 

dan kekurangan elektrolit. Pasien  dapat  menjadi  hipotensi  

dan  mengalami  syok. Akibat  penurunan  oksigen  otak, 

pasien  akan  mengalami koma dan kematian. 

b. Hiperglikemia, hiperosmolar, koma nonketotik (HHNK) Sering 

terjadi pada penderita yang lebih tua. Bukan karena defisiensi 

insulin absolut, namun relatif, hiperglikemia muncul tanpa 

ketosis. Hiperglikemia berat dengan kadar glukosa serum > 

600 mg/dl.  

Hiperglikemia menyebabkan hiperosmolaritas, diuresis osmotik 

dan dehidrasi berat. 

c.  Hipoglikemia (reaksi insulin, syok insulin) 

 
Terutama komplikasi  terapi  insulin. Penderita Diabetes 

Melitus mungkin suatu saat menerima insulin yang jumlahnya 

lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

kadar glukosa normal yang mengakibatkan terjadinya 

hipoglikemia. Hipoglikemia adalah keadaan dimana kadar gula 
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darah turun dibawah 50-60 mg/dl (2,7-3,3 mmol/L). Keadaan 

ini dapat terjadi akibat pemberian insulin atau preparat oral 

yang berlebihan, konsumsi makanan yang terlalu sedikit atau 

karena aktivitas fisik yang berat. Tingkatan hypoglikemia 

adalah  sebagai berikut: 

d)  Hipoglikemia ringan 

 
Ketika kadar glukosa menurun, sistem saraf simpatik akan 

terangsang. Pelimpahan adrenalin kedalam darah menyebabkan 

gejala seperti perspirasi, tremor,  takikardi,  palpitasi,  

kegelisahan   dan   rasa lapar. 

2) Hipoglikemia sedang 

 
Penururnan kadar glukosa yang menyebabkan sel-sel otak tidak 

memperoleh cukup bahan bakar untuk bekerja dengan baik. Berbagai 

tanda gangguan fungsi pada sistem saraf pusat mencakup 

ketidakmampuan berkonsentrasi, sakit kepala, vertigo, konfusi, 

penurunan daya ingat, patirasa didaerah bibir serta lidah, bicara pelo, 

gerakan tidak terkoordinasi, perubahan emosional, perilaku yang tidak 

rasional. 

3) Hipoglikemia berat 

 
Fungsi sistem saraf mengalami gangguan yang sangat berat sehingga 

pasien memerlukan pertolongan orang lain untuk mengatasi 

hipoglikemi yang dideritanya. Gejalanya dapat mencakup perilaku 

yang mengalami disorientasi, serangan kejang, sulit dibangunkan dari 

tidur atau bahkan kehilangan kesadaran. Penanganan harus segera 
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diberikan saat terjadi hipoglikemi.  Rekomendasi  biasanya  berupa 

pemberian 10-15 gram gula yang bekerja cepat per oral misalnya 2-

4 tablet glukosa yang dapat dibeli di apotek, 4-6 ons sari buah atau teh 

manis, 2-3 sendok teh sirup atau madu. Bagi pasien yang tidak sadar, 

tidak mampu menelan atau menolak terapi, preparat glukagon 1 mg 

dapat disuntikkan secara SC atau IM. Glukagon adalah hormon yang 

diproduksi sel-sel alfa pankreas yang menstimulasi hati untuk 

melepaskan glukosa. 

2.   Komplikasi Kronik  Jangka Panjang 

 
a) Mikroangiopati  merupakan  lesi  spesifik  diabetes  yang menyerang 

kapiler dan arteriola retina (retinopati diabetik), glomerolus  ginjal   

(nefropati diabetik) dan saraf-saraf perifer (neuropati diabetik). 

b) Makroangiopati,    mempunyai  gambaran histopatologis berupa 

aterosklerosis.   Gabungan   dari   gangguan   biokimia yang 

disebabkan oleh insufisiensi insulin dapat menjadi penyebab jenis 

penyakit vaskular. Gangguan dapat berupa penimbunan sorbitol dalam 

intima vaskular, hiperlipoproteinemia dan kelainan pembekuan darah 

11.   Penatalaksanaan  Medik 

 
Diabetes Mellitus jika tidak dikelola dengan baik akan 

menimbulkan berbagai penyakit dan diperlukan kerjasama semua pihak 

ditingkat pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 

berbagai usaha dan akan diuraikan sebagai berikut :  

a. Perencanaan Makanan. 

Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang 
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 seimbang dalam hal karbohidrat, protein dan lemak yangsesuai 

dengan kecukupan gizi baik yaitu :1) Karbohidrat sebanyak 60 – 70 

%2) Protein sebanyak 10 – 15 %3) Lemak sebanyak 20 – 25 %. 

Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, 

stress akut dan kegiatan jasmani. Untuk kepentingan klinik praktis, 

penentuan jumlah kalori dipakai rumus Broca yaitu Barat Badan Ideal 

= (TB-100)-10%, sehingga didapatkan = 

1) Berat badan kurang = < 90% dari BB Ideal 

 2) Berat badan normal = 90-110% dari BB Ideal 

 3) Berat badan lebih = 110-120% dari BB Ideal 

 4) Gemuk = > 120% dari BB Ideal 

Jumlah kalori yang diperlukan dihitung dari BB Ideal dikali 

kelebihan kalori basal yaitu untuk laki-laki 30 kkal/kg BB, dan wanita 25 

kkal/kg BB, kemudian ditambah untuk kebutuhan kalori aktivitas (10-30% 

untuk pekerja berat). Koreksi status gizi (gemuk dikurangi, kurus 

ditambah) dan kalori untuk menghadapi stress akut sesuai dengan 

kebutuhan. Makanan sejumlah kalori terhitung dengan komposisi 

tersebutdiatas dibagi dalam beberapa porsi yaitu :  

1) Makanan pagi sebanyak 20% 

2) Makanan siang sebanyak 30% 

3) Makanan sore sebanyak 25% 

4) 2-3 porsi makanan ringan sebanyak 10-15 % diantaranya. 

Menurut (Mansjoer, A dkk. 2008) penatalaksanaan medik yaitu 

tujuan  utama  terapi  Diabetes Melitus  adalah  mencoba  menormalkan  
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aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya mengurangi 

terjadinya komplikasi vaskuler serta neuropatik. Tujuan terapeutik pada 

setiap tipe Diabetes Melitus  adalah mencapai kadar glukosa darah normal 

tanpa terjadi hipoglikemia dan gangguan serius pada pola aktivitas pasien. 

Ada lima komponen dalam penatalaksanaan Diabetes Melitus, yaitu : 

1)  Diet 

 
Syarat diet Diabetes Melitus  hendaknya dapat : 

 
a. Memperbaiki kesehatan umum penderita  

 b. Mengarahkan pada berat badan normal 

c. Menekan dan menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik  

d. Memberikan    modifikasi    diit  sesuai dengan keadaan penderita 

 e. Menarik dan mudah diberikan 

Prinsip diet Diabetes Melitus, adalah :  

a. Jumlah sesuai kebutuhan  

b. Jadwal diet ketat 

c. Jenis : boleh dimakan / tidak 

 
Dalam melaksanakan diit diabetes sehari-hari hendaklah 

diikuti pedoman 3 J yaitu: 

a. Jumlah kalori yang diberikan harus habis, jangan dikurangi 

atau ditambah 

b.   Jadwal diit harus sesuai dengan intervalnya  

c.   Jenis makanan yang manis harus dihindari 

Sebagai pedoman jumlah kalori yang diperlukan sehari-hari untuk 

penderita  Diabetes Melitus yang bekerja biasa adalah : 
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1)  Kurus (underweight)    BB X 40-60 kalori sehari 

 
2)  Normal (ideal)              BB X 30 kalori sehari 

 
3)  Gemuk (overweight)    BB X 20 kalori sehari 

 
4)  Obesitas apabila          BB X 10-15 kalori sehari 

 

b. Latihan Jasmani 

Dianjurkan latihan jasmani secara teratur (3-4 kali seminggu) 

selama kurang lebih 30 menit yang disesuaikan dengan kemampuan 

dan kondisi penyakit penyerta. Sebagai contoh olah raga ringan adalah 

berjalan kaki biasaselama 30 menit, olehraga sedang berjalan cepat 

selama 20 menit dan olah raga berat jogging. 

c. Obat Hipoglikemik 

1) Sulfonilurea 

Obat golongan sulfonylurea bekerja dengan cara : 

1) Menstimulasi penglepasan insulin yang tersimpan. 

 2) Menurunkan ambang sekresi insulin. 

3) Meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa 

Obat golongan ini biasanya diberikan pada pasien dengan BB normal 

dan masih bisa dipakai pada pasien yang beratnya sedikit lebih. 

Klorpropamid kurang dianjurkan pada keadaan insufisiensirenal dan 

orangtua karena resiko hipoglikema yang berkepanjangan, demikian 

juga gibenklamid. Glukuidon juga dipakai untuk pasien dengan 

gangguan fungsi hati atauginjal. 

3) Biguanid  

Preparat yang ada dan aman dipakai yaitu metformin. Sebagai obat 
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tunggal dianjurkan pada pasien gemuk (imt 30) untuk pasien yang 

berat lebih (imt 27-30) dapat juga dikombinasikan dengan golongan 

sulfonylurea. 

3) Insulin Indikasi pengobatan dengan insulin adalah : 

a) Semua penderita diabetes melitus dari setiap umur (baik IDDM 

maupun NIDDM) dalam keadaan ketoasidosis atau pernah masuk 

kedalam ketoasidosis. 

b) Diabetes Melitus dengan kehamilan/ Diabetes Melitus gestasional 

yang tidak terkendali dengan diet (perencanaan makanan). 

 c) Diabetes Melitus yang tidak berhasil dikelola dengan obat 

hipoglikemikoral dosif maksimal. 

Dosis insulin oral atau suntikan dimulai dengan dosis rendah 

dan dinaikkan perlahan-lahan sesuai dengan hasil glukosa darah 

pasien. Bilasulfonylurea atau metformin telah diterima sampai 

dosis maksimal tetapi tidak tercapai sasaran glukosa darah maka 

dianjurkan penggunaan kombinasi sulfonylurea dan insulin. 

Latihan jasmani teratur 3-4 kali tiap minggu selama + ½ 

jam. Adanya kontraksi otot akan merangsang peningkatan aliran 

darah dan penarikan glukosa ke dalam sel. Penderita diabetes 

dengan kadar glukosa darah >250 mg/dl dan menunjukkan adanya 

keton dalam urine tidak boleh melakukan latihan sebelum 

pemeriksaan keton urin menunjukkan hasil negatif dan kadar 

glukosa darah mendekati normal. Latihan dengan kadar glukosa 

tinggi akan meningkatkan sekresi glukagon, growth hormon dan 
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katekolamin. Peningkatan hormon ini membuat hati melepas lebih 

banyak glukosa sehingga terjadi kenaikan kadar glukosa darah. 

Untuk pasien yang menggunakan insulin setelah latihan dianjurkan 

makan camilan untuk mencegah hipoglikemia  dan mengurangi  

dosis insulinnya yang akan memuncak pada saat latihan. 

3)  Obat-Obatan 

 
a. Tablet  OAD  (Oral  Antidiabetes)/  Obat  Hipoglikemik  

Oral (OHO) 

1. Mekanisme kerja sulfanilurea 

 
Obat ini bekerja dengan cara menstimulasi pelepasan insulin 

yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi insulin dam 

meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan 

glukosa. Obat golongan ini biasanya diberikan pada penderita  

dengan  berat  badan  normal  dan  masih  bisa dipakai pada 

pasien yang berat badannya sedikit lebih. 

2. Mekanisme kerja Biguanida 

Biguanida tidak mempunyai efek pankreatik, tetapi 

mempunyai efek lain yang dapat meningkatkan efektivitas 

insulin, yaitu: 

a) Biguanida pada tingkat prereseptor → ekstra pankreatik 

 
1) Menghambat absorpsi karbohidrat 

 
2) Menghambat glukoneogenesis di hati 

 
3) Meningkatkan afinitas pada reseptor insulin 
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b) Biguanida pada tingkat reseptor : meningkatkan jumlah 

reseptor insulin. 

c) Biguanida pada tingkat pascareseptor : Mempunyai efek 

intraselluler. 

d.  Insulin 

 
1. Indikasi penggunaan insulin  

a. Diabetes Melitus  tipe I 

b. Diabetes Melitus  tipe II yang pada saat tertentu tidak 

dapat dirawat dengan OAD 

c. Diabetes Melitus  kehamilan 

 
d. Diabetes Melitus  dan gangguan faal hati yang berat 

e. Diabetes Melitus  dan gangguan infeksi akut (selulitis, 

gangren). 

f. Diabetes Melitus  dan TBC paru akut 

 
g. Diabetes Melitus  dan koma lain pada Diabetes Melitus  

 
h. Diabetes Melitus  operasi 

 
i. Diabetes Melitus   patah tulang 

 
j. Diabetes Melitus  dan underweight 

 
k. Diabetes Melitus  dan penyakit Graves 

 
2. Beberapa cara pemberian insulin 

 

a. Suntikan insulin subkutan 

 
  b. Insulin regular mencapai puncak kerjanya pada 1- 4 

jam, sesudah suntikan subcutan, kecepatan absorpsi di 

tempat suntikan. 
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B. Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan. 

Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan. Nyeri : pengalaman sensori dan 

emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang 

aktual atau potensial, kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat 

sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam skala 

atau tingkatannya.  

Luka diabetes ( diabetic ulcers) sering kali disebut diabetics foot ulcers, 

luka neuropati, luka diabetik neuropath (Maryunani, 2013). Luka diabetes atau 

neuropati adalah luka yang terjadi pada pasien yang diabetik melibatkan 

gangguan pada saraf perifer dan otonomik ( Suriadi, 2004 dalam Maryunani, 

2013). Luka diabetes adalah luka yang terjadi pada kaki penderita diabetes, 

dimana terdapat kelainan tungkai kaki bawah akibat diabetes melitus yang 

tidak terkendali. Kelainan kaki diabetes mellitus dapat disebabkan adanya 

gangguan pembuluh darah, gangguan persyarafan dan adanya infeksi                

(Tambunan, 2007 dalam Maryunani, 2013). 

Luka diabetes dengan gangren didefinisikan sebagai jaringan nekrosis 

atau jaringan mati yang disebabkan oleh karena adanya emboli pembuluh darah 

besar arteri pada bagian tubuh sehingga suplai darah terhenti. Dapat terjadi 

sebagai akibat proses inflamasi yang memanjang , perlukaan ( digigit serangga, 

kecelakaan kerja atau terbakar), proses degenerative ( arteriosklorosis) atau 

gangguan metabolik (diabetes melitus). (Taber, 1990 dalam Maryunani, 2013). 
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Klasifikasi Luka  

a. Berdasarkan kedalaman jaringan 

1. Partial Thickness  adalah luka mengenai lapisan epidermis dan dermis 

2. Full Thickness adalah luka mengenai lapisan epidermis, dermis dan 

subcutaneous  dan termasuk mengenai otot, tendon dan tulang              

( Ekaputra, 2013). 

b. Berdasarkan waktu dan lamanya 

1. Akut 

Luka baru, terjadi mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan waktu 

yang diperkirakan ( Moreau, 2003 dalam Ekaputra, 2013). Luka akut 

merupakan luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan 

biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi               

( Ekaputra, 2013).   

2. Kronik 

Luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali (rekuren), terjadi 

gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh 

masalah multifaktor dari penderita (Fowler E,1990). Pada luka kronik 

luka gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan, tidak berespon baik 

terhadap terapi dan punya tendensi untuk timbul kembali (Moreau , 2003 

dalam Ekaputra, 2013). 

Ada 2 tipe penyebab ulkus kaki diabetes secara umum yaitu: 

a. Neuropati 
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Neuropati diabetik merupakan kelainan urat syaraf akibat diabetes 

melitus karena kadar gula dalam darah yang tinggi yang bisa merusak 

urat syaraf  penderita dan menyebabkan hilang atau menurunnya rasa 

nyeri pada kaki, sehingga apabila penderita mengalami trauma kadang- 

kadang tidak terasa. Gejala- gejala neuropati meliputi kesemutan, rasa 

panas, rasa tebal di telapak kaki, kram, badan sakit semua terutama 

malam hari ( Maryunani, 2013). 

b. Angiopathy 

Angiopathy diabetik adalah penyempitan pembuluh darah pada 

penderita  diabetes. Apabila sumbatan terjadi di pembuluh darah 

sedang/ besar pada tungkai, maka tungkai akan mudah mengalami 

gangren diabetik, yaitu luka pada kaki yang merah kehitaman atau 

berbau busuk. Angiopathy menyebabkan asupan nutrisi, oksigen serta 

antibiotik terganggu sehingga menyebabkan kulit sulit sembuh. 

(Maryunani, 2013). 
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7. PATHWAY 

 

Diabetes melitus  

  

 

 DM TIPE I      DM TIPE II 

 

           Reaksi Autoimun       Idopatik Usia, Genetik 

 

            Sel β pancreas hancur   Jumlah sel pancreas menurun 

 

  Defisinsi Insulin  

 

 

   Hiperglikemia  Katabolisme protein meningkat Liposisi meningkat 

 

Penurunan BB 

 Pembatasan diit 

 

    Fleksibilitas darah merah       Intake tidak adekuat 

  

          Pelepasan O2 Poliuri 

 

  

         Hipoksia Perifer 

 

           Nyeri 

 

 

Resiko Nutrisi 
kurang 

Defisit Volume 

Cairan 

Perfusi jaringan 

Perifer tidak Efektif 



37 
 

B.  Konsep Asuhan Keperawatan Diabetes Melitus 

 1. Pengkajian 

 
Menurut (Santosa, Budi. 2008) 

 
1.  Identitas Pasien, meliputi : 

 
Nama pasien, tanggal lahir, umur,  agama, jenis kelamin, status 

perkawinan, pendidikan, pekerjaan, No rekam medis. 

2.  Keluhan utama 

 
a.   Kondisi hiperglikemi:  

Penglihatan kabur, lemas, rasa haus dan banyak kencing, 

dehidrasi, suhu tubuh meningkat, sakit kepala. 

b.   Kondisi hipoglikemi 

 
Tremor, perspirasi, takikardi, palpitasi, gelisah,  rasa lapar, 

sakit kepala, susah konsentrasi, vertigo, konfusi, penurunan 

daya ingat, patirasa di daerah bibir, pelo, perubahan emosional, 

penurunan kesadaran. 

3.   Riwayat kesehatan sekarang 

 
Biasanya Pasien masuk ke RS dengan keluhan utama gatal-gatal 

pada kulit yang disertai bisul/lalu tidak sembuh-sembuh, 

kesemutan/rasa berat, mata kabur, kelemahan tubuh. Disamping 

itu Pasien juga mengeluh poliurea, polidipsi, anorexia, mual dan 

muntah, BB menurun,  diare kadang-kadang disertai  nyeri  perut,  

kram    otot, gangguan tidur/istirahat, haus, pusing/sakit kepala, 

kesulitan orgasme pada pria dan masalah impoten. 

4.   Riwayat kesehatan dahulu 
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Penyakit pankreas, gangguan penerimaan insulin, gangguan 

hormonal, konsumsi obat-obatan seperti glukokortikoid, 

furosemid, thiazid, beta bloker, kontrasepsi yang mengandung 

estrogen. 

5.   Riwayat kesehatan keluarga 

 
Adanya riwayat anggota keluarga yang menderita Diabetes Melitus 

 
6.   Pemeriksaan Fisik 

 
a.   Aktivitas dan Istirahat 

 
Gejala: lemah, letih, sulit bergerak atau berjalan, kram otot, 

tonus otot menurun, gangguan istirahat dan tidur. 

Tanda: takikardia dan takipnea pada keadaan istirahat atau 

dengan aktivitas, letargi, disorientasi, koma 

b.   Sirkulasi 

 
Gejala : adanya riwayat penyakit hipertensi, infark miokard 

akut, klaudikasi,  kebas,  kesemutan  pada  ekstremitas,  ulkus  

pada kaki, penyembuhan yang lama. Tanda : takikardia, 

perubahan TD postural, nadi menurun, disritmia, krekels, kulit 

panas, kering dan kemerahan, bola mata cekung. 

c.   Integritas ego 

 
Gejala : stress, tergantung pada orang lain, masalah finansial 

yang berhubungan dengan kondisi. 

Tanda  : ansietas, pekarangsang. 

d.   Eliminasi  
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Gejala : perubahan pola berkemih (poliuria), nokturia, rasa 

nyeri terbakar, kesulitan berkemih, ISK, nyeri tekan abdomen, 

diare. 

Tanda   : urine encer, pucat, kuning, poliuri, bising usus 

lemah, hiperaktif pada diare. 

e.   Makanan dan cairan 
 

Gejala: hilang nafsu makan, mual muntah, tidak mengikuti 

diet, peningkatan  masukan  glukosa  atau  karbohidrat,  

penurunan berat badan, haus, penggunaan diuretik. 

Tanda: kulit kering bersisik, turgor jelek, kekakuan, distensi 

abdomen, muntah, pembesaran tiroid, napas bau aseton 

f.   Neurosensori 

 
Gejala: pusing, kesemutan, kebas, kelemahan pada otot, 

parastesia, gangguan penglihatan. 

Tanda:  disorientasi,  mengantuk,  letargi,  stupor/koma,  

gangguan memori, refleks tendon menurun, kejang. 

g.   Kardiovaskuler 

 
Takikardia  /  nadi  menurun  atau  tidak  ada,  perubahan  

Tekanan Darah postural, hipertensi dysritmia, krekel, DVJ 

(GJK). 

h.   Pernapasan 

 
Gejala:  merasa  kekurangan  oksigen,  batuk  dengan  atau  

tanpa sputum. 

Tanda: pernapsan cepat dan dalam, frekuensi meningkat.  
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i.   Seksualitas 

Gejala: rabas vagina, impoten pada pria, kesulitan orgasme 

pada wanita 

j.   Gastro intestinal 

 
Muntah, penurunan BB, kekakuan/distensi abdomen, anseitas, 

wajah meringis pada palpitasi, bising usus lemah/menurun. 

k.   Muskulo skeletal 

 
Tonus otot menurun, penurunan kekuatan otot, ulkus pada 

kaki, reflek tendon menurun kesemuatan/rasa berat pada 

tungkai. 

l.   Integumen 

 
Kulit panas, kering dan kemerahan, bola mata cekung, turgor 

jelek, pembesaran tiroid, demam, diaforesis (keringat banyak), 

kulit rusak, lesi/ulserasi/ulkus 

2. Perencanaan Keperawatan 

 

a. Perencanaan keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan.  

Setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan : 

1. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) : Ketidakstabilan 

kadar glukosa darah dengan kriteria hasil : 

-  Keluhan pusing menurun 

- Keluhan lemah/lesu menurun 

- GDS membaik 

2. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ( SIKI ) :  

Manajemen Hiperglikemia : 
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Observasi 

a. Identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin 

meningkat (mis. Penyakit kambuhan) 

b. Monitor glukosa darah 

c. Monitor tanda dan gejala hiperglikemia (mis.poliuria, 

polidipsi, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala) 

Terapeutik 

-  Berikan asupan cairan normal  

- Konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia  

tetap ada atau memburuk 

- Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi ortostostatik 

Edukasi 

- Anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih 

dari 250 mg/dl 

- Anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri 

- Anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olah raga 

- Ajarkan pengelolaan diabetes (mis.penggunaan insulin, obat oral, 

monitor asupan cairan penggantian karbohidrat dan bantuan 

professional kesehatan). 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian insulin 

- Kolaborasi pemberian cairan IV 

- Kolaborasi pemberian kalium 
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b. Perencanaan keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan dengan : 

1. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) : Gangguan rasa  

nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas jaringan, 

kerusakan integritas jaringan. 

2. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ( SIKI ) : Manajemen 

Nyeri  

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

2. Identifikasi skala nyeri  

3. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri   

4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup  

5. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmokologis untuk mengurangi rasa nyeri 

(mis.TENS, hipnosis, akupresur, kompres hangat/dingin terapi 

pijat, teknik imajinasi terbimbing) 

2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan)   

3. Fasilitas istirahat dan tidur 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 

2. Jelaskan strategi meredakan nyeri  

3. Anjurkan  memonitor nyeri secara mandiri 
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4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 

5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian alagetik, jika perlu 

3. Diagnosa keperawatan 

Diagnosis keperawatan adalah suatu penilaian kinis mengenai 

respons Pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang di 

alaminya baik yang berlangsung actual maupun potensial (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017). 

Diagnosa keperawatan yang ditegakkan berdasarkan (Standar 

diagnosis keperawatan indonesia (SDKI). Masalah keperawatan utama 

berdasarkan keluhan utama Pasien dengan Diabetes Melitus adalah: 

1) Ketidak seimbangan kadar glukosa darah dengan faktor risiko ketidak 

patuhan dalam pengobatan 

2) Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan  

4. Implementasi 

Menurut   Kozier,  Erb,  Berman,  & Snyder  (2010),  implementasi 

keperawatan merupakan sebuah fase dimana perawat melaksanakan 

rencana atau intervensi yang sudah di laksanakan sebelumnya. Sebelum 

melakukan suatu tindakan, perawat harus mengetahui alasan mengapa 

tindakan tersebut di lakukan. Beberapa hal yang harus di perhatikan di 

antaranya tindakan keperawatan yang di lakukan harus sesuai dengan 

tindakan yang sudah di rencanakan, di lakukan dengan cara yang  tepat, 
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aman, serta sesuai dengan kondisi Pasien, selalu di evaluasi mengenai 

keefektifan dan selalu mendokumentasikan menurut urutan waktu. 

Aktivitas yang di lakukan pada tahap implementasi di mulai dari 

pengkajian lanjutan, membuat prioritas, menghitung alokasi  tenaga,  

memulai  intervensi  keperawatan,   dan  mendokumentasikan tindakan 

dan respon Pasien terhadap tindakan yang telah di lakukan (Debora, 

2012). 

5. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan menurut Tarwoto & Wartonah (2015), 

merupakan tindakan akhir  dalam proses keperawatan. Menurut Deswani 

(2011),  evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses dan hasil. Evaluasi 

terdiri dari evaluasi formatif  yaitu  menghasilkan  umpan  balik  selama  

program  berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif di lakukan setelah 

program selesai dan mendapatkan informasi efektivitas pengambilan 

keputusan. Menurut Dinarti, Aryani, Nurhaeni, Chairani, & Tutiany  

(2013). 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

A. Pengkajian 

1. Biodata 

a. Identitas Pasien 

1) Nama Lengkap  :Ny. M 

2) Jenis Kelamin  : Perempuan 

3) Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun  / 24 Januari 1960 

4) Status Perkawinan  : Menikah 

5) Agama   : Islam 

6) Suku Bangsa  : Bugis 

7) Pendidikan   : SMP 

8) Pekerjaan   : IRT 

9) Pendapatan  : - 

10)Tanggal MRS  : 16 Februari 2020 

b. Identitas Penanggung 

1) Nama Lengkap  :Ny. K 

2) Jenis Kelamin  : Perempuan 

3) Pekerjaan   : IRT 

4) Hubungan dengan Pasien   : Anak 

5) Alamat   : Morosi,  Kabupaten Konawe  

2. Riwayat keluhan 

a. Keluhan Utama  : Pasien mengeluh lemah, lesu dan pusing 
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b. Riwayat Keluhan 

Penyebab/Faktor pencetus : Stres, makan makanan yang berlebihan 

tidak terkontrol 

c. Riwayat kesehatan anggota keluarga 

1) Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa:  

Ada, ibunya penyakit diabetes melitus 

2) Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau temurun: 

Ada keluarga yang berpenyakit sama diabetes melitus  

3. Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

a. Apakah pernah menderita penyakit yang sama : Ya, Pernah 

b. Bila pernah dirawat di RS, sakit apa  : Diabetes Melitus 

c. Pernah mengalami pembedahan  : Tidak pernah 

d. Riwayat Alergi    : Tidak Ada riwayat Alergi 

e. Kebiasaan ketergantungan   : Tidak ada kebiasaan  
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4. Riwayat Keluarga/Genogram 

a. Genogram 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 Genogram 

Keterangan : 

Laki – Laki   :  

Perempuan   : 

Meninggal dunia  : 

Pasien   : 

Garis Perkawinan  : 

Garis Keturunan : 

Garis Serumah   : 

5. Pemeriksaan Fisik 

a. Tanda tanda vital 

1) Tekanan darah : 100/70 mmHg 

2) Nadi  : 88 kali/menit 
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3) Pernapasan : 22 kali/menit 

4) Suhu badan : 36.5 
o
C 

b. Berat badan dan tinggi badan 

1) BB sebelumnya  : 76 Kg 

BB sekarang : 60 Kg 

2) Tinggi badan : 155 Cm 

3) IMT  : 19,35 kg/m2  Normal (17-23 kg/m2) 

c. Kepala 

1) Bentuk Kepala  : Bulat, tidak ada masalah   

2) Keadaan kulit Kepala : Nampak bersih tidak ada lesi dan ketombe 

3) Nyeri kepala/Pusing : Pasien merasa pusing 

4) Distribusi Rambut : Rambut memutih 

5) Rambut mudah tercabut : mudah tercabut 

6) Alopesia   : Tidak ada alopesia 

7) Lain lain   : Tidak ada 

d. Mata 

1) Kesimetrisan  : Simetris kiri dan kanan 

2) Edema Kelopak mata : Tidak ada 

3) Ptosis   : Tidak ada ptosis 

4) Sklera   : Anikterik (normal) 

5) Konjungtiva  : Merah muda (normal) 

6) Ukuran pupil  : Isokor 

7) Ketajaman penglihatan : Visus mata 6/9 

8) Pergerakan bola mata : Baik, dapat digerakkan ke 8 arah 
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9) Lapang pandang : Kabur, tidak dapat menjangkau lateral (sudut mata) 

10) Diplopia  : Tidak ada diplopia 

11) Photohobia : Tidak ada 

12) Nistagmus : Tidak ada 

13) Refleks kornea : Berkedip normal ketika diberi rangsangan 

14) Nyeri  : Tidak ada nyeri tekan 

e. Telinga 

1) Kesimetrisan  : Simetris Kiri dan Kanan 

2) Sekret   : Tidak ada secret 

3) Serumen   : Tidak ada serumen 

4) Ketajaman Pendengaran : Baik (tes arloji) 

5) Tinnitus   : Tidak ada tinnitus 

6) Nyeri   : Tidak Ada nyeri 

f. Hidung 

1) Kesimetrisan  : Simetris kiri dan kanan 

2) Perdarahan  : Tidak ada perdarahan luar 

3) Sekresi   : Tidak ada secret 

4) Fungsi penciuman : Baik (tes pembauan) 

5) Nyeri   : Tidak ada nyeri 

g. Mulut 

1) Fungsi bicara  : Gemetar/Sulit bicara 

2) Kelembaban bibir  : Kering 

3) Posisi ovula  : Normal, berada diantara tonsil 

4) Mukosa   : Tidak ada lesi dan peradangan 
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5) Keadaan tonsil  : Baik,tidak ada pembesaran dan peradangan 

6) Stomatitis   : Tidak Ada 

7) Warna lidah  : Merah muda 

8) Tremor pada lidah : Tidak ada tremor 

9) Kebersihan lidah  : Bersih 

10) Bau Mulut  : Bau 

11) Kelengkapan Gigi : Graham atas sudah tidak ada 

12) Kebersihan gigi  : Baik 

13) Karies   : Tidak ada gigi palsu 

14) Suara parau  : Tidak ada 

15) Kesulitan menelan : Tidak 

16) Kemampuan mengunyah : Baik 

17) Fungsi mengecap : Baik dapat membedakan Rasa 

h. Leher 

1) Mobilitas leher      : Tidak ada kaku kuduk 

2) Pembesaran kelenjar tiroid  : Tidak ada pembesaran 

3) Pembesaran Kelenjar Limfe : Tidak Ada pembesaran 

4) Pelebaran vena jugularis     : Tidak ada distensi vena jugularis (3 cm) 

5) Trakhaea       : Normal tidak ada nyeri dan peradangan 

i. Paru - Paru 

1) Bentuk dada  : Normal  Chest 

2) Pengembangan dada : Simetris Kiri dan Kanan 

3) Retraksi dinding dada : Tidak ada 

4) Tanda Jelas  : Tidak ada 

5) Taktil fremitus  : Teraba kiri dan kanan 
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6) Massa   : Tidak teraba massa 

7) Dispneu   : Tidak Ada 

8) Ortopneu   : Tidak Ada 

9) Perkusi thoraks  : Redup (terdapat cairan) 

10) Suara nafas  : Suara vesikuler menguat/meningkat 

11) Bunyi nafas tambahan : Tidak terdengar bunyi Ronchi  

12) Nyeri dada  : Tidak terdapat nyeri dada  

j. Jantung 

1) Iktus kordis : Tidak ada tampak kelainan jantung 

2) Ukuran jantung : Normal tidak ada pembesaran 

3) Nyeri dada : Tidak terdapat nyeri dada  

4) Palpitasi  : Tidak ada palpitasi 

5) Bunyi Jantung : Normal 

k. Abdomen  

1) Warna Kulit   : Sawo Matang 

2) Distensi Abdomen : Tidak ada distensi abdomen 

3) Ostomi   : Tidak ada  

4) Tanda Jejas  : Tidak Ada 

5) Peristaltik   : 28 kali/Menit (normal 5-35 kali/menit) 

6) Perkusi Abdomen  : Timpani 

7) Massa   : Tidak ada 

8) Nyeri Tekan  : Tidak Ada 

l. Genetalia 

1) Keadaan meatus Uretra Eksterna : Normal, tidak ada lesi 
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2) Lesi pada genital   : Tidak ada 

3) Scrotum    : Tidak ada 

4) Pembesaran prostat  : Tidak Ada 

5) Pendarahan    : Tidak ada perdarahan luar 

m. Pengkajian Sistem Saraf 

1) Tingkat Kesadaran : Composmentis 

2) Koordinasi  : Baik 

3) Memori   : Dapat mengingat dengan baik 

4) Orientasi   : Baik, pasien respon terhadap pertanyaan 

5) Konfusi   : Tidak ada konfusi 

6) Keseimbangan  : Baik 

7) Kelumpuhan  : Tidak ada 

8) Gangguan sensasi  : Tidak ada 

9) Kejang kejang  : Tidak ada 

n. Reflex  tendon 

1) Biseps   : Fleksi lengan pada sendi siku 

2) Triseps   : Ekstensi lengan bawah pada sendi siku 

3) Lutut   : Ekstensi tungkai bawah 

4) Achiles   : Plantar fleksi 

o. Refleks Patologis 

1) Babinski   : Fleksi ibu jari dan pemekaran pada jari-jari 

2) Tanda Meningeal 

3) Kaku Kuduk/Kernig sign : Tidak ada kaku kuduk 

4) Brudzinski I  : Fleksi ke dua tungkai 
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5) Brudzinski II  : Tidak ada kelumpuhan 

p. Anus dan Perianal 

1) Hemorrhoid : Tidak ada 

2) Lesi Perianal : Tidak ada 

3) Nyeri  : Tidak ada 

q. Ekstremitas 

1) Warna kulit : Sawo Matang 

2) Purpura/ekimosis : Tidak ada 

3) Atropi  : Tidak ada pengecilan otot 

4) Hipertropi  : Tidak ada 

5) Lesi  : Tidak ada 

6) Pigmentasi : Tidak ada 

7) Luka  : Adanya ulkus pada kaki kiri bagian telapak kaki 

dengan ukuran 3 cm kedalaman < 1 cm 

8) Deformitas Sendi  : Tidak ada 

9) Deformitas Tulang  : Tidak ada 

10) Tremor   : Tidak mengalami tremor 

11) Varises   : Tidak ada varises 

12) Edema   : Tidak terdapat edema  

13) Turgor  Kulit  : Tidak Ada tanda dehidrasi 

14) Kelembaban  Kulit : Kulit kering  

15) Capillary Refilling Time (CRT) : 3 detik (normal) 

16) Pergerakan  : Ada kekakuan 

17) Kekakuan Sendi  : Ada kekakuan 
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18) Kekuatan Otot  : Lemah 

19) Tonus Otot  : Kurang Normal 

20) Kekuatan Sendi  : Kurang Normal 

21) Nyeri   : Ada nyeri (ada luka)  

22) Diaphoresis  : Tidak normal 

6. Pengkajian Kebutuhan Dasar 

a. Kebutuhan Oksigenasi 

Bantu pernafasan   : Tidak menggunakan bantuan 

pernafasan/oksigen 

b. Kebutuhan nutrisi 

Tabel 3.1 Kebutuhan nutrisi 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi makan sehari 2-3 kali/hari 2 kali/hari 

Waktu makan 10-15 menit 10 menit 

Porsi makan yang dihabiskan 1 porsi (habis) 1/2 porsi (tak habis) 

Penggunaan alat bantu makan Tidak Tidak 

Makanan pantang /yang tidak 

disukai 

Tidak ada Ada 

Makanan yang disukai Semua suka Dibatasi 

Pembatasan makanan Tidak ada Ada 

Jenis makanan yang dibatasi Tidak ada Manis-manisan  

Komsumsi makanan berserat : jenis dan jumlah 

Nafsu makan Baik Kurang 

Mual Tidak Ada 

Hipersalivasi Tidak ada Tidak ada 

Sensasi asam pada mulut Tidak ada Tidak ada 

Muntah Tidak ada Ada 

Perasaan cepat kenyang 

setelah makan 

Tidak ada Ada 

Perasaan kembung Tidak ada Ada 

Lain-lain   
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c. Kebutuhan cairan dan elektrolit 

Tabel 3.2 Kebutuhan cairan dan elektrolit 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi minum sehari 8-10 gelas 10-13 gelas 

Jumlah minum yang 

dikonsumsi setiap hari 

2000 cc 1250 cc 

Jenis minuman yang tidak 

disukai 

Alkohol dan 

minuman bersoda 

Alkohol dan 

Minuman 

Bersoda 

Jenis minuman yang di sukai Air mineral Air mineral 

Perasaan haus Tidak Ada Ada 

Kelemahan Tidak Ada Ada 

Program pembatasan cairan Tidak ada Ada 

Lain-lain   

 

d. Perhitungan balance cairan 

Tabel 3.3 perhitungan balance cairan 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Intake Cairan 

Minum  1700 cc 1900cc 

Makan 90 cc 50cc 

Cairan intavena Tidak ada 500cc 

Obat cair Tidak ada Tidak ada 

Total 1700 cc 2450 cc 

Output Cairan   

Sensibel water lose (SWL)   

BAK Tidak di hitung  Sedikit-sedikit tapi 

sering 

 

BAB 1-2 kali 1 kali  

Cairan stoma Tidak di hitung Tidak di hitung  

Drainase Tidak di hitung Tidak di hitung  

Insensible water lose 

(IWL) 

Tidak di hitung IWL : 15 CC X 

60/24=37,5 

Pernafasan Tidak di hitung Tidak di hitung 

Kulit Lembab Kering 

Peningkatan suhu tubuh Tidak ada Tidak ada 

Lain lain Tidak ada Tidak ada 

Total output  Tidak di hitung 

Input-output  1114 
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e. Kebutuhan eliminasi 

a. Buang air kecil 

Tabel 3.4 Buang air kecil (BAK) 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi BAK 8 kali/ Hari 10-13 kali/Hari 

Pancaran Kuat Lemah 

Jumlah <_ 1500-1700 cc <_ 1500 cc 

Warna Bening Kuning 

Dysuria Tidak  Tidak  

Nokturia Tidak  Sering dimalam hari  

Perasaan penuh pada 

kandung kemih 

Tidak Ada Ada 

Perasaan setelah BAK Lega Lega 

Kesulitan memulai 

berkemih 

Tidak  Ada  

Dorongan berkemih Tidak  Ada 

Inkontinensia urine Tidak   Ada 

Total produksi urine <_ 1700 cc <-1500  

Lain-lain Tidak ada Tidak ada 

  

b. Buang air besar (BAB) 

 

Tabel 3.5 Buang air besar (BAB) 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi 1x 1x 

Konsistensi Lunak Lunak 

Bau Bau  Bau 

Warna Kuning kecoklatan  Kuning kecoklatan 

Flatulans Normal   Normal  

Nyeri saat defekasi Tidak ada Tidak ada 

Sensasi penuh pada 

rectal 

Tidak  Tidak  

Dorongan kuat untuk 

defekasi 

Tidak  Tidak  

Kemampuan 

menahan defekasi 

Ya Ya 

Mengejan yang kuat 

saat defekasi 

Tidak Tidak  

Lain-lain   
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c. Kebutuhan istirahat tidur 

 

Tabel 3.6 kebutuhan istirahat tidur 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Jumlah jam tidur siang 2-3 jam 1 jam 

Jumlah jam tidur malam 7 jam 5 jam 

Kebiasaan konsumsi obat 

tidur/stimulant/penenang 

Tidak ada Tidak ada 

Kegiatan pengantar tidur Tidak ada Tidak ada 

Perasaan waktu bangun 

tidur 

Segar lemah 

Kesulitan memulai tidur Tidak ada Ada 

Mudah terbangun Tidak ada Ya 

Penyebab gangguan tidur Tidak ada Nyeri 

Perasaan mengantuk Ya Ya 

Lain-lain   

 

d. Kebutuhan aktivitas 

Tabel 3.7 Kebutuhan aktifitas 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Kegiatan rutin Berkebun  Duduk dan istirahat 

Waktu senggang Berkendaraan  Duduk, baring 

Kemampuan berjalan Baik  Tidak mampu 

Kemampuan merubah 

posisi saat berbaring 

Baik  Dibantu 

Kemampuan berubah posisi: 

berbaring ke duduk 

Baik  Dibantu 

Kemampuan mempertahan 

posisi duduk 

Baik  Dibantu 

Kemampuan berubah 

posisi : duduk ke berdiri 

Baik  Dibantu  

Kemampuan 

mempertahankan posisi 

berdiri 

Baik  Dibantu 

Kemampuan berjalan Baik  Dibantu karena ada 

luka pada bagian 

telapak kaki kiri  

Kemampuan alat bantu 

dalam pergerakan 

Tidak ada Dibantu 

Despnea setelah 

beraktivitas 

Tidak  Ya  

Ketidaknyamanan setelah 

beraktivitas 

  

Pergerakan lambat Tidak  Ya 
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d. Kebutuhan perawatan diri 

 

1. Mandi  

Tabel 3.8 Mandi 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam 

perawatan diri 

mandiri, mencuci 

rambut dan 

kebersihan kuku 

Baik dan di lakukan Dibantu oleh 

keluarga 

Frekuensi mandi 2x sehari 1x sehari 

Kebersihan kulit Terawat  dengan baik Tidak Terawat  

Frekuensi mencuci 

rambut 

2x/hari  1x/ hari 

Kebersihan rambut Baik  Kurang  

Frekuensi memotong 

kuku 

1x/ mingggu  1x/ minggu 

Kebersihan kuku Baik  Baik  

Kemampuan 

mengakses kamar 

mandi 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan 

mengambil 

perlengkapan mandi 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan 

membasuhtubuh saat 

mandi 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan 

mengeringkan tubuh 

saat mandi 

Baik/ mandiri Dibantu 

 

2. Berpakaian  

Table 3.9 Berpakaian 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam 

perawatan diri 

menganti pakaian 

Baik  Dibantu 

Kebersihan pakaian Terjaga  Terjaga  

Frekuensi mengganti 

pakaian 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan memilih 

dan menggambil 

pakaian 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan Mampu Dibantu 
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mengenakan pakaian 

pada bagian tubuh atas 

Kemampuan 

menggunakan pakaian 

pada bagian tubuh 

bawah 

Mampu/mandiri  Dibantu 

Kemampuan 

melepaskan pakaian 

pada bagian tubuh atas 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan 

melepaskan pakaian 

pada bagian tubuh 

bawah 

Baik/ mandiri Dibantu 

Kemampuan 

mengancing atau 

menggunakan 

resleting 

Baik/ mandiri Dibantu 

Lain-lain   

 

3. Makan 

Table 3.10 makan 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam 

perawatan diri makan 

Baik  Dibantu 

Kemampuan 

memasukkan makanan 

ke mulut 

Baik/mampu  Dibantu 

Kemampuan 

mengunyah 

Baik/mampu Dibantu 

Kemampuan memegang 

peralatan makan 

Baik/ mandiri Dibantu 

Lain-lain   

 

4. Eliminasi 

Tabel 3.11 Eliminasi 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam 

perawatan diri 

eliminasi BAB dan 

BAK 

Baik  Dibantu  

Kemampuan 

manipulasi pakaian 

untuk eliminasi  

Baik  Dibantu 

Kemampuan mencapai Mampu Dibantu 
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toilet 

Kemampuan naik ke 

toilet 

Mampu  Dibantu 

Kemampuan 

menyiram toilet 

Mampu  Dibantu 

Lain-lain    

 

e. Kebutuhan keamanan 

1) Riwayat  paparan terhadap kontaminan : tidak ada  

2) Riwayat perdarahan:  tidak ada perdarahan luar 

3) Riwayat pemeriksaan dengan media kontras: Laboratorium 

4) Pemasangan kateter IV dalam waktu lama : tidak pernah 

5) Penggunaan larutan IV yang mengiritasi : tidak pernah 

6) Pengguanaan larutan IV dengan aliran yang cepat : tidak  pernah 

7) Pemasangan kateter urine dalam waktu lama : tidak pernah 

8) Imobilitas : tidak 

9) Luka pada kulit / jaringan : Ada 

Benda asing pada luka : tidak ada 

10) Riwayat jatuh : Tidak pernah 

11) Penyebab jatuh : Tidak ada  

12) Kelemahan umum  : Setelah beraktivas berat  

13) Lain-lain  : cepat kelelahan 

f. Kebutuhan kenyamanan  

1) Keluhan nyeri             : nyeri, lokasi : kaki kiri bagian telapak kaki 

2) Pencetus nyeri : Adanya Luka 

3) Upaya yang meringankan nyeri: Perawatan luka  

4) Karakteristik nyeri : Tertusuk- tusuk,  kram,  kaku 
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5) Intensitas nyeri : nyeri 

a) Durasi nyeri : Hilang timbul 

b) Dampak nyeri terhadap aktivitas: Menghambat aktivitas 

c) Lain-lain : Tidak ada 

g. Kebutuhan seksualitas 

Table 3.12 Kebutuhan seksualitas 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Perubahan aktivitas seksual - - 

Gangguan kepuasan 

seksualitas 

- - 

Penurunan hasrat seksual - - 

Gangguan yang 

mempengaruhi hubungan 

seksual 

- - 

Dyspareunia - - 

Lain-lain - - 

 

g. Kebutuhan psikososial 

1) Persepsi terhadap penyakit : cemas dan takut 

2) Harapan Pasien terhadap kesehatannya : agar kembali sehat 

3) Pengaruh penyakit terhadap pekerjaan : aktivitas pekerjaan terganggu 

4) Pola interaksi dengan orang terdekat : baik 

5) Sejauh mana keterlibatan orang terdekat bila Pasien menghadapi 

masalah : dukungan penuh, tetap berada disamping Pasien 

6) Pola pemecahan Pasien yang digunakan bila mempunyai masalah: 

terbuka pada keluarga 

7) Hubungan dengan orang lain : baik 
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8) Hubungan Pasien dengan tenaga kesehatan / keperawatan selama 

dirawat : baik, sangat koperatif 

9) Organisasi kemasyarakatan yang diikut : tidak ada  ,  sebagai apa: 

tidak ada 

10) Lain-lain : tidak ada 

h. Kebutuhan spiritual : 

1) Kemampuan menjalankan ibadah : tetap sholat  

2) Hambatan mengikuti ritual keagamaan : tidak ada 

3) Perasaan yang dialami terkait aktivitas keagamaan : tidak ada 

4) Lain-lain : tidak ada 

7. Pemeriksaan Penunjang 

a. Pemeriksaan Laboratorium : 

Pemeriksaan Laboratorium Kimia Darah, tanggal 17 Februari 2020. 

NO Pemeriksaan Hasil Normal 

1. Hemoglobin 12,5 Mg/dl 12-14 

2. Eritrosit 3,79 M/uL 3,9 – 5,5 

3. GDS 529 Mg/dL <200 

4. Leukosit 14.600 K/uL 4.000 – 10.000 

 

8. Tindakan medik/pengobatan  

a. Pemasangan  Infus  IVDP RL  500 ml 20 Tpm  

b. Cipro 2x1 (500 mg) 

c. B Com 2x1 dosis kaplet 

d. Glibenpiride 1x1 dosis 2 mg (tablet) 
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e. Asam Mefenamat 3x1 (500 mg)  

f. Vit C 3x1 dosis 500 mg 

g. Perawatan luka tiap hari 

B. Klasifikasi data 

DS :  

- Pasien mengatakan lemah, lesu dan  pusing 

- Pasien mengatakan penglihatan kabur 

- Pasien mengatakan riwayat diabetes melitus sejak 3 tahun yang lalu 

DO :  

- Pasien  mengatakan nyeri (luka) pada bagian telapak kaki kiri dengan 

ukuran  3 cm, kedalaman luka < 1 cm. 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

- Pasien tampak meringis 

- Pasien gelisah 

- Pasien sulit tidur 

- TD 100/70 mmHg 

- N    : 88 kali/menit  

- RR  : 22 kali/menit 

- SB  : 36.2 
o
C 

- GDS  : 529 mg/dL
2
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C. Analisa Data 

 

Tabel 3.14 Analisa Data Diagnosa Keperawatan  

No. Data Etiologi Masalah 

1 DS : 

- Pasien mengatakan 

lemah, lesu dan 

pusing 

- Pasien mengatakan 

Penglihatan kabur 

- Pasien mengatakan 

riwayat diabetes 

melitus sejak 3 tahun 

yang lalu 

DO: 

- Pasien tampak lemah. 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 100/70 mmHg 

N: 88 kali/menit 

RR : 22 kali/menit 

SB : 36.2 
o
C 

GDS : 529  g/dL
2
 

 

Defesiensi Insulin 

 

 

Katabolisme Protein 

meningkat 

 

Liposis meningkat 

 

Penurunan Berat Badan 

 

Nutrisi Kurang 

 

 

Ketidakstabilan 

kadar glukosa 

darah 
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2 DS : 

- Pasien  mengatakan 

nyeri (luka) pada bagian 

telapak kaki kiri dengan 

ukuran  3 cm, kedalaman 

luka < 1 cm. 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

DO : 

- Pasien tampak meringis 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien sulit tidur 

               Luka  

 

Ulkus   

 

 

Resiko infeksi 

 

 

Kerusakan integritas 

jaringan 

 

 

              Nyeri 

Gangguan rasa 

nyaman nyeri  

 

 

 

D.  Diagnosis Keperawatan 

a. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan  

DS :  

- Pasien mengatakan lemah, lesu dan pusing 

- Pasien mengatakan penglihatan kabur 

- Pasien mengatakan riwayat diabetes melitus sejak 3 tahun yang lalu 

DO : 

- Pasien tampak lemah. 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 100/70 mmHg 

N  : 88 kali/menit 

RR : 22 kali/menit 
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SB : 36.2 
o
C 

GDS : 529  g/dL
2
 

b. Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan. 

DS : 

- Pasien  mengatakan nyeri (luka) pada bagian telapak kaki kiri dengan 

ukuran  3 cm, kedalaman luka < 1 cm. 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

DO : 

-  Pasien tampak meringis 

-  Pasien tampak gelisah 

-  Pasien sulit tidur
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A. Rencana Tindakan Keperawatan 

No. Diagnosis Keperawatan Tujuan  Intervensi 

 

1. Ketidakstabilan kadar glukosa 

darah (D.0027) berhubungan 

dengan kurangnya kepatuhan 

dalam pengobatan ditandai 

dengan : 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan lemah, 

lesu dan Pusing. 

- Pasien mengatakan 

penglihatan kabur 

- Pasien mengatakan riwayat 

diabetes melitus sejak 3 

tahun yang lalu 

Data Objektif: 

- Pasien tampak lemah. 

- Tanda-tanda vital : 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan 

selama 3x24 jam,  risiko ketidakstabilan 

kadar glukosa darah teratasi dengan 

kriteria:  

a. Pusing menurun 

b. Lemah/lesu menurun 

c. GDS membaik 

 

Manajemen Hiperglikemia (1.03115) 

Observasi 

a. Identifikasi situasi yang menyebabkan 

kebutuhan insulin meningkat (mis. 

Penyakit kambuhan) 

b. Monitor glukosa darah  

c. Monitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, 

kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala) 

Terapeutik 

- Berikan asupan cairan normal  

- Konsultasi dengan medis jika tanda dan 

gejala hiperglikemia tetap ada atau 

memburuk 

- Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi 
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TD: 100/70 mmHg 

N: 88 kali/menit 

P : 22 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

- GDS : 529  g/dL
2
 

 

ortostostatik 

Edukasi 

- Anjurkan menghindari olahraga saat 

kadar glukosa darah lebih dari 250 

mg/dl 

- Anjurkan monitor kadar glukosa darah 

secara mandiri 

- Anjurkan kepatuhan terhadap diet dan 

olah raga 

- Ajarkan     pengelolaan diabetes 

(mis.penggunaan insulin, obat oral, 

monitor asupan cairan penggantian 

karbohidrat dan bantuan professional 

kesehatan). 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian insulin 

- Kolaborasi pemberian cairan IV 

- Kolaborasi pemberian kalium 
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2. Gangguan rasa  nyaman 

(D.0074)   nyeri akut (D.0077) 

berhubungan dengan 

dicontinuitas jaringan, 

kerusakan integritas jaringan. 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan sering 

sakit pada telapak kaki 

kirinya (luka) ukuran 3 cm 

kedalaman < 1 cm. 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 3 

T : Saat pasien aktivitas 

Data Objektif : 

- Pasien tampak meringis 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam,  Gangguan rasa 

nyaman berhubungan dengan nyeri akut 

teratasi dengan kriteria : 

a. Nyeri menurun 

b. Kemampuan menuntaskan aktivitas 

 

Manajemen Nyeri (1.08238) 

Observasi 

1. Identifikasi      lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 

2. Identifikasi skala nyeri   

3. Identifikasi    faktor             yang 

memperberat dan memperingan nyeri  

4. Identifikasi         pengaruh        nyeri 

pada kualitas hidup 

5. Monitor   keberhasilan             terapi 

komplementer yang sudah diberikan 

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmokologis untuk 

mengurangi rasa nyeri (mis.Tens, 

hipnosis, akupresur, terapi pijat, 

kompres hangat/dingin). 

2. Kontrol lingkungan yang memperberat 

rasa nyeri (mis.suhu ruangan, 
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- Pasien tampak gelisah 

- Pasien sulit tidur 

 

pencahayaan, kebisingan).  

3. Fasilitas istirahat dan tidur 

4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri 

dalam pemilihan strategi meredakan 

nyeri 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab, periode, dan 

pemicu nyeri 

2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 

3. Anjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri 

4. Anjurkan menggunakan anlgetik 

secara tepat 

5. Ajarkan teknik nonfarmalogis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

6. Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian anlgetik,jika perlu 
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B. Implementasi  Dan  Evaluasi  Keperawatan 

Tabel 3.16 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan 

Hari Ke I 

No. Diagnosa 

Keperawatan 

Hari / Tanggal Jam Implementasi Evaluasi 

1.  Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah 

berhubungan dengan 

kurangnya kepatuhan 

dalam pengobatan 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

- Pasien 

mengatakan 

lemah, lesu dan 

Pusing. 

- Pasien mengatakan 

penglihatan kabur 

Senin, 17 Februari 

2020. 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

09.30 

1. Mengidentifikasi         situasi   yang 

menyebabkan kebutuhan insulin meningkat 

(mis. penyakit kambuhan). 

Hasil : Minum obat glimepiride secara 

rutin setiap hari, membatasi asupan 

karbohidrat tetapi tidak berpuasa, 

meningkatkan asupan air, meningkatkan 

aktivitas fisik dan meningkatkan asupan 

serat.  

2. Memonitor glukosa darah 

Hasil : Monitor dan kontrol rutin gula 

darah  

3. Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia 

S : Pasien mengatakan  pusing, 

penglihatan kabur 

O : Pasien tampak lemah, lesu, 
 

Tanda-tanda vital : 

TD: 100/70 mmHg 

N: 88 kali/menit 

P : 22 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

  GDS : 529  mg/dL 

A : Masalah belum teratasi 

P : Intervensi di lanjut  
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- Pasien mengatakan 

riwayat diabetes 

melitus sejak 3 

tahun yang lalu 

Data Objektif: 

- Pasien tampak 

lemah. 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 100/70 mmHg 

N: 88 kali/menit 

P : 22 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

- GDS : 529  mg/dL
2
 

 

 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, 

kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala)  

Hasil : Mengetahui penyakit bila terjadinya 

komplikasi yang mungkin terjadi. 
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2.  Gangguan rasa  

nyaman (D.0074)   

nyeri akut (D.0077) 

berhubungan dengan 

dicontinuitas 

jaringan, kerusakan 

integritas jaringan. 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan 

sering sakit pada 

telapak kaki 

kirinya (luka) 

ukuran 3 cm 

kedalaman < 1 cm. 

P  : Pasien 

mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-

tusuk 

Senin, 17 Februari 

2020 

09.45 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

- Mengidentifikasi nyeri yang 

komprehensif (P,Q,R,S,T) 

Hasil : 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

- Memonitor keberhasilan therapy 

komplementer yang sudah di berikan. 

Hasil : Relaksasi otot 

- Memberikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy 

nafas dalam) 

Hasil : 

Klien diajarkan teknik nafas dalam, 

ketika nyeri timbul. 

- Mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

S : - Klien mengatakan nyeri 

pada ulkus/luka pada telapak 

kaki kiri sudah berkurang 

O : - Klien nampak tersenyum 

dan tidak memegang daerah 

nyeri 

- Skala 6 

A : Masalah nyeri akut belum 

teratasi 

P : Intervensi di lanjutkan 
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R : Telapak kaki 

kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien 

aktivitas 

Data Objektif : 

-Pasien tampak 

meringis 

-Pasien tampak 

gelisah 

- Pasien sulit tidur 

 ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

Hasil : 

Suhu ruangan di atur, pencahayaan di atur 

dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien. 

- Kolaborasi pemberian analgetik 
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Hari Ke II 

No. Diagnosa 

Keperawatan 

Hari / Tanggal Jam Implementasi Evaluasi 

1. Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah 

berhubungan dengan 

kurangnya kepatuhan 

dalam pengobatan 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

- Pasien 

mengatakan 

lemah, lesu dan 

Pusing. 

- Pasien mengatakan 

penglihatan kabur 

- Pasien mengatakan 

riwayat diabetes 

melitus sejak 3 

Selasa, 18 Februari 

2020. 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

09.30 

 

 

1. Mengidentifikasi         situasi   yang 

menyebabkan kebutuhan insulin meningkat 

(mis. penyakit kambuhan). 

Hasil : Minum obat glimepiride secara 

rutin setiap hari, membatasi asupan 

karbohidrat tetapi tidak berpuasa, 

meningkatkan asupan air, meningkatkan 

aktivitas fisik dan meningkatkan asupan 

serat.  

2. Memonitor glukosa darah 

Hasil : Monitor dan kontrol rutin gula 

darah  

3. Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, 

kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala)  

S : Pasien mengatakan  pusing, 

penglihatan kabur mulai baik 

O : Pasien mulai membaik 
 

Tanda-tanda vital : 

TD: 120/80 mmHg 

N: 80 kali/menit 

P : 20 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

  GDS : 350  mg/dL 

A : Masalah sebagian teratasi 

P : Intervensi di lanjutkan  
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tahun yang lalu 

Data Objektif: 

- Pasien tampak 

lemah. 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 100/70 mmHg 

N: 88 kali/menit 

P : 22 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

- GDS : 529  mg/dL
2
 

Hasil : Mengetahui penyakit bila terjadinya 

komplikasi yang mungkin terjadi. 

2.  Gangguan rasa  

nyaman (D.0074)   

nyeri akut (D.0077) 

berhubungan dengan 

dicontinuitas 

jaringan, kerusakan 

integritas jaringan. 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

Selasa, 18 Februari 

2020 

09.45 

 

10.00 

 

 

 

 

 

10.30 

- Mengidentifikasi nyeri yang 

komprehensif (P,Q,R,S,T) 

Hasil : 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

- Memonitor keberhasilan therapy 

S : - Klien mengatakan nyeri 

pada ulkus/luka pada telapak 

kaki kiri berkurang 

O : - Klien nampak tersenyum 

dan tidak memegang daerah 

nyeri 

- Skala 4 

A : Masalah nyeri akut  sebagian 

teratasi 
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- Pasien mengatakan 

sering sakit pada 

telapak kaki 

kirinya (luka) 

ukuran 3 cm 

kedalaman < 1 cm. 

P  : Pasien 

mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-

tusuk 

R : Telapak kaki 

kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien 

aktivitas 

Data Objektif : 

-Pasien tampak 

meringis 

-Pasien tampak 

 

 

 

 

 

 

 

 

komplementer yang sudah di berikan. 

Hasil : Relaksasi otot 

- Memberikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy 

nafas dalam) 

Hasil : 

Klien diajarkan teknik nafas dalam, 

ketika nyeri timbul 

- Mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

Hasil : 

Suhu ruangan di atur, pencahayaan di atur 

dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien. 

- Kolaborasi pemberian analgetik 

 

P : Intervensi di lanjutkan 
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gelisah 

-Pasien sulit tidur 

 

 

Hari Ke III 

No. Diagnosa 

Keperawatan 

Hari / Tanggal Jam Implementasi Evaluasi 

1. Ketidakstabilan kadar 

glukosa darah 

berhubungan dengan 

kurangnya kepatuhan 

dalam pengobatan 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan 

lemah, lesu dan 

Pusing. 

- Pasien mengatakan 

Rabu, 19 Februari 

2020. 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

1. Mengidentifikasi         situasi   yang 

menyebabkan kebutuhan insulin meningkat 

(mis. penyakit kambuhan). 

Hasil : Minum obat glimepiride secara 

rutin setiap hari, membatasi asupan 

karbohidrat tetapi tidak berpuasa, 

meningkatkan asupan air, meningkatkan 

aktivitas fisik dan meningkatkan asupan 

serat.  

2. Memonitor glukosa darah 

Hasil : Monitor dan kontrol rutin gula 

darah  

S : Pasien mengatakan  pusing, 

penglihatan kabur membaik 

O : Pasien mulai membaik 
 

Tanda-tanda vital : 

TD: 120/80 mmHg 

N: 80 kali/menit 

P : 20 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

  GDS : 180  mg/dL 

A : Masalah teratasi 

P : Intervensi di hentikan  
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penglihatan kabur 

- Pasien mengatakan 

riwayat diabetes 

melitus sejak 3 

tahun yang lalu 

Data Objektif: 

- Pasien tampak 

lemah. 

- Tanda-tanda vital : 

TD: 100/70 mmHg 

N: 88 kali/menit 

P : 22 kali/menit 

S : 36.5 
o
C 

- GDS : 529  mg/dL
2
 

09.30 

 

 

3. Memonitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, 

kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala)  

Hasil : Mengetahui penyakit bila terjadinya 

komplikasi yang mungkin terjadi. 

 

 

2.  Gangguan rasa  

nyaman (D.0074)   

nyeri akut (D.0077) 

berhubungan dengan 

dicontinuitas jaringan, 

Rabu, 19 Februari 

2020 

09.45 

 

 

 

 

- Mengidentifikasi nyeri yang 

komprehensif (P,Q,R,S,T) 

Hasil : 

P  : Pasien mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

S : - Klien mengatakan nyeri 

pada ulkus/luka pada telapak 

kaki kiri berkurang 

O : - Klien nampak tersenyum 

dan tidak memegang daerah 
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kerusakan integritas 

jaringan 

ditandai dengan : 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan 

sering sakit pada 

telapak kaki kirinya 

(luka) ukuran 3 cm 

kedalaman < 1 cm. 

P  : Pasien 

mengatakan nyeri  

Q : Seperti ditusuk-

tusuk 

R : Telapak kaki 

kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

Data Objektif : 

-Pasien tampak 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

R : Telapak kaki kirinya 

S : Skala 6 

T : Saat pasien aktivitas 

- Memonitor keberhasilan therapy 

komplementer yang sudah di berikan. 

Hasil : Relaksasi otot 

- Memberikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy 

nafas dalam) 

Hasil : 

Klien diajarkan teknik nafas dalam, 

ketika nyeri timbul  

- Mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

Hasil : 

Suhu ruangan di atur, pencahayaan di atur 

dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien. 

nyeri 

- Skala 2 

A : Masalah nyeri akut teratasi 

P : Intervensi di hentikan 
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meringis 

-Pasien tampak gelisah 

-Pasien sulit tidur 

 

 

 

- Kolaborasi pemberian analgetik 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 
1. Pengkajian 

Pengkajian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan   

menganalisanya. Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. 

Pada tahap ini semua data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan 

kesehatan Pasien. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif terkait 

dengan aspek biologis, psikologis, social maupun spiritual Pasien. Tujuan 

pengkajian adalah untuk mengumpulkan informasi dan membuat data dasar 

Pasien (Manurung, 2011). 

Sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas penulis melakukan pengkajian 

pada pasien dengan menggunakan format pengkajian Keperawatan Medikal 

Bedah (KMB), metode wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik untuk 

menambah data yang diperlukan. Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 17 

Februari 2020, pasien mengatakan kondisi lemah, lesu, pusing, pasien 

mentakan penglihatan kabur dan pasien mengatakan riwayat   diabetes melitus 

sejak 3 tahun yang lalu, di lakukan pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, 

nadi 88x/m, suhu 36,5
o
C, pernapasan 22x/m dan GDS 529 mg/dL, Pasien  

tampak lemah.   

Keluhan yang disampaikan tersebut sesuai dengan tanda dan gejala 

Diabetes Melitus menurut Aspiani (2015). 

Pengkajian fungsi perawatan kesehatan didapatkan data pasien dan 

keluarga tidak mengetahui perawatan penyakit Diabetes Melitus. 
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2. Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan analisa data pada pasien maka dirumuskan diagnosa 

keperawatan sebagai berikut : 

1. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan 

Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di 

dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa  serum, diatur 

dengan ketat di dalam tubuh yang tidak memberikan ventilasi adekuat 

(SDKI, 2017).  Diagnosa keperawatan ini diangkat oleh penulis sebab 

berdasarkan hasil pengkajian diperoleh data secara subjektif pasien 

mengatakan merasa  lemah, lesu, pusing dan secara objektif Pasien 

nampak kondisi lemah,  Tekanan Darah 100/70 mmHg dengan kenaikan 

GDS 529 Mg/dL. 

Berdasarkan data tersebut maka penulis mengangkat masalah 

keperawatan  Ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan factor resiko 

ketidak patuhan dalam pengobatan berdasarkan teori SDKI (2017), 

menyatakan bahwa batasan karakteristik untuk mengangkat masalah 

keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan faktor resiko 

ketidakpatuhan dalam pengobatan.  

2. Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas    

jaringan, kerusakan integritas jaringan. 

Ulkus diabetik merupakan luka terbuka pada permukaan kulit akibat 

adanya penyumbatan pada pembuluh darah di tungkai dan neuropati 
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perifer akibat kadar gula darah yang tinggi sehingga klien sering tidak 

merasakan adanya luka, luka terbuka dapat berkembang menjadi infeksi 

disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob (Waspadji, 2013). 

Luka diabetes biasa disebut ulkus diabetikum atau luka neuropati. 

Luka diabetes adalah infeksi, luka kerusakan jaringan yang lebih dalam 

yang terkait dengan gangguan neurologis dan vaskuler pada bagian telapak 

kaki kiri  dengan ukuran luka 3 cm kedalaman < 1 cm. Kondisi ini 

merupakan komplikasi umum yang terjadi pada klien yang menderita 

diabetes melitus. Dua hal yang dapat menyebabkan luka diabetes yaitu 

adanya neuropati dan penyakit vaskuler (Robert, 2010). 

Luka diabetes dengan gangren didefinisikan sebagai jaringan 

nekrosis atau jaringan mati yang disebabkan oleh karena adanya emboli 

pembuluh darah besar arteri pada bagian tubuh sehingga suplai darah 

terhenti. Dapat terjadi sebagai akibat proses inflamasi yang memanjang, 

perlukaan (digigit serangga, kecelakaan kerja atau terbakar), proses 

degenerative (arteriosklorosis) atau gangguan metabolik (diabetes melitus). 

(Maryunani,2013). 

3. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan keperawatan adalah suatu proses di dalam pemecahan 

masalah yang merupakan keputusan awal tentang sesuatu apa yang akan 

dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan dari 

semua tindakan keperawatan (Dermawan, 2012). 
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Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk therapy yang 

dikerjakan oleh perawat yang di dasarkan pada pengetahuan dan penilaian 

klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan 

Pasien individu, keluarga, dan komunitas (SIKI, 2018). 

1. Ketidakstabilan   kadar    glukosa    darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan. 

Pada diagnosa Ketidakstabilan  kadar glukosa darah manajemen 

hiperglikemia dengan mengidentifikasi situasi yang menyebabkan 

kebutuhan insulin meningkat (mis. Penyakit kambuhan), monitor glukosa 

darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemia (mis.poliuria, polidipsi, 

polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, sakit kepala). Intervensi 

yang disebutkan dalam teori sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di 

studi lapangan sehingga intervensi dapat digunakan untuk diagnosa tersebut. 

2. Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan 

Pada diagnosa Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan 

dengan dicontinuitas jaringan, kerusakan integritas jaringan, intervensi yang 

diberikan identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang 

memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada 

kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah 

diberikan.  
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D.  Implementasi 

Implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari 

rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan (Setiadi, 

2012). 

1. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan. 

Implementasi dilapangan pada diagnosis ketidakstabilan kadar    

glukosa darah berhubungan dengan kurangnya kepatuhan dalam 

pengobatan. 

Implementasi hari I yang didapat pada pasien tanggal 17 Februari 

2020 adalah mengidentifikasi  situasi  yang menyebabkan kebutuhan 

insulin meningkat (mis. penyakit kambuhan) dengan disiplin minum rutin 

obat diabetes mellitus, memonitor glukosa darah  dengan hasil rutin 

kontrol GDS 529 mg/dl
2
, memonitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala) dengan hasil mengetahui penyakitnya.  

Implementasi hari II yang didapat pada pasien tanggal 18 Februari 

2020 adalah mengidentifikasi  situasi yang menyebabkan kebutuhan 

insulin meningkat  (mis. Penyakit kambuhan) dengan hasil disiplin minum 

rutin obat diabetes melitus, memonitor glukosa darah dengan hasil rutin 

kontrol GDS 350 mg/dl
2
 dan memonitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala) dengan hasil mengetahui penyakitnya.  
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Implementasi hari III yang didapat pada pasien tanggal 19 Februari 

2020 adalah mengidentifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin 

meningkat (mis. penyakit kambuhan), dengan hasil disiplin minum rutin 

obat diabetes melitus, memonitor glukosa darah  dengan hasil  Rutin 

kontrol GDS 180 mg/dl
2
, memonitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala) dengan hasil mengetahui penyakitnya. 

2. Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan  

Implementasi dilapangan pada diagnosis gangguan rasa  nyaman nyeri 

akut berhubungan dengan dicontinuitas jaringan, kerusakan integritas 

jaringan. 

Implementasi hari I yang didapat pada pasien tanggal 17 Februari 

2020 adalah manajemen  nyeri dengan mengidentifikasi nyeri yang 

komprehensif  (P,Q,R,S,T)  dengan hasil  P  : Pasien mengatakan nyeri,    

Q : Seperti ditusuk-tusuk, R : Telapak kaki kirinya, S : Skala 6, T : Saat 

pasien aktivitas, memonitor keberhasilan therapy komplementer yang 

sudah di berikan, dengan hasil  relaksasi otot, memberikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas dalam) dengan 

hasil pasien diajarkan teknik nafas dalam, ketika nyeri timbul, mengontrol 

lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, 

pencahayaan, kebisingan) dengan hasil suhu ruangan di atur, pencahayaan 

di atur dan kebisingan di kurangi guna meningkatkan kenyamanan pasien, 
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kolaborasi pemberian analgetik. 

Implementasi hari II yang didapat pada pasien tanggal 18 Februari 

2020 adalah  mengidentifikasi nyeri yang komprehensif (P,Q,R,S,T) 

dengan hasil P  : Pasien mengatakan nyeri, Q : Seperti ditusuk-tusuk,        

R : Telapak kaki kirinya, S : Skala 4, T : Saat pasien aktivitas, memonitor 

keberhasilan therapy komplementer yang sudah di berikan hasil relaksasi 

otot, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri ( 

Therapy nafas dalam) hasil klien diajarkan teknik nafas dalam, ketika nyeri 

timbul, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) hasil suhu ruangan di atur, 

pencahayaan di atur dan kebisingan di kurangi guna meningkatkan 

kenyamanan klien dan kolaborasi pemberian analgetik. 

Implementasi hari III yang didapat pada pasien tanggal 19 Februari 

2020 adalah mengidentifikasi nyeri yang komprehensif (P,Q,R,S,T) 

dengan hasil P  : Pasien mengatakan nyeri, Q : Seperti ditusuk-tusuk, R : 

Telapak kaki kirinya, S : Skala 2, T : Saat pasien aktivitas, memonitor 

keberhasilan therapy komplementer yang sudah di berikan dengan hasil 

relaksasi otot memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri (Therapy nafas dalam) dengan hasil klien diajarkan teknik nafas 

dalam, ketika nyeri timbul, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa 

nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) dengan hasil suhu 

ruangan di atur, pencahayaan di atur dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien dan kolaborasi pemberian analgetik. 
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E. Evaluasi 

Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan 

untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana 

keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana 

keperawatan (Manurung, 2011).  

Tujuan dan kriteria hasil asuhan keperawatan pada masalah diagnosa 

semuanya teratasi. 

1. Ketidakstabilan      kadar    glukosa    darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan. 

Dalam diagnosa  ketidakstabilan      kadar    glukosa    darah  berhubungan 

dengan kurangnya kepatuhan dalam pengobatan terhadap diabetes melitus 

pada kasus  pasien  setelah di berikan asuhan keperawatan di dapatkan hasil 

pasien mengatakan sudah tidak lemah, lesu dan pusing, masalah dapat 

teratasi setelah  pasien diberikan tindakan asuhan keperawatan. 

2. Gangguan rasa  nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan  

Pada diagnosa gangguan rasa nyaman nyeri akut berhubungan dengan 

dicontinuitas jaringan, kerusakan integritas jaringan yaitu adanya luka pada 

telapak kaki kiri dan kelemahan setelah diberikan asuhan keperawatan 

didapatkan hasil dimana pasien mengatakan nyeri berkurang,  pasien 

nampak rileks, tersenyum dan luka pada telapak kaki kiri dengan ukuran 3 

cm kedalaman < 1 cm membaik dan tidak berbau, masalah teratasi setelah 

pasien diberikan tindakan asuhan keperawatan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

1. Pengkajian 

Dalam melakukan pengkajian pada pasien dengan kasus Diabetes 

Melitus,  keluhan yang muncul dari responden pasien mengatakan lemah, 

lesu dan pusing, dengan hasil pemeriksaan laboratorium GDS 180 mg/dL, 

tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali/menit, Pasien rileks dan 

tersenyum. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Dalam merumuskan diagnosa keperawatan harus melihat kondisi 

pasien. Pada kasus Ny. M dengan Diabetes Melitus diagnosa keperawatan 

yang muncul adalah : 

a. Ketidakstabilan  kadar glukosa  darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan. 

b. Gangguan rasa nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan  

3. Intervensi 

Dari intervensi dan masing-masing diagnosa dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Ketidakstabilan kadar    glukosa    darah berhubungan dengan kurangnya 

kepatuhan dalam pengobatan. 
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Intervensi yang direncanakan adalah : identifikasi situasi yang 

menyebabkan kebutuhan insulin meningkat (mis. Penyakit kambuhan), 

monitor glukosa darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemia 

(mis.poliuria, polidipsi, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, 

sakit kepala).  

b. Gangguan rasa nyaman nyeri akut berhubungan dengan dicontinuitas 

jaringan, kerusakan integritas jaringan  

Intervensi yang direncanakan adalah : identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, 

identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi 

pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi 

komplementer yang sudah diberikan.  

4. Implementasi 

Berdasarkan perencanaan yang dibuat pada tinjauan kasus semua 

dapat terlaksana dengan baik, semua itu tidak lepas dari peran serta perawat 

di Puskesmas Puuwatu yang banyak membantu dalam pelaksanaan 

intervensi. Faktor penghambat adalah kondisi pasien yang sulit untuk dikaji 

dikarenakan Pasien dengan kondisi berbaring dengan kondisi lemah dan 

nyeri pada bagian telapak kaki kiri, luka dengan ukuran 3 cm kedalaman < 1 

cm dan kelemahan, sehingga penulis dalam melakukan anamnese tidak 

secara optimal. Sedangkan faktor pendukung adalah sikap Pasien serta 

keluarga yang sangat kooperatif dan terbuka dengan perawat. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan pada diagnosa keperawatan Ketidakstabilan      

kadar glukosa darah berhubungan dengan kurangnya kepatuhan dalam 

pengobatan dan Gangguan rasa nyaman nyeri akut berhubungan dengan 

dicontinuitas jaringan, kerusakan integritas jaringan masalahnya dapat 

teratasi setelah Pasien di berikan tindakan asuhan keperawatan. 

B. Saran 

1. Diharapkan untuk pasien meningkatkan pengetahuan pencegahan injuri, 

mengontrol rutin gula darah agar setiap asuhan keperawatan yang diberikan 

mencapai hasil yang optimal. 

2. Perawat harus lebih memperhatikan pasien, dalam memberikan asuhan 

keperawatan hendaknya harus sesuai standar yang berlaku dan 

meningkatkan kerja sama dengan pasien, keluarga dan tim kesehatan 

lainnya. 

3. Membina hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dengan pasien 

dan keluarga serta membantu mengatasi masalah yang ditemukan dan 

menindaklanjuti dari perencanaan keperawatan. 

4. Diharapkan dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat memberi 

pengetahuan kepada masyarakat  tentang penyakit diabetes melitus. 
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