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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian baik secara umum maupun khusus, pertanyaan penelitian, serta manfaat 

penelitian. 

1. 1 Latar Belakang 

 Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai oleh 

ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 

sehingga menyebabkan hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) (Black, 2009). 

Menurut Perkeni (2015), hampir 80 % prevalensi DM adalah DM tipe 2 dimana 

perubahan gaya hidup merupakan salah satu penyebab penting pada penyakit DM.  

 Menurut WHO (2016), penyakit Diabetes Mellitus merupakan penyebab 

kematian keeman di seluruh dunia. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes  

dan 4% diantaranya meninggal sebelum usia 70 tahun. Pada tahun 2030, diperkirakan 

DM menempati urutan ke-7 penyebab kematian di dunia. Sedangkan di negara 

Indonesia diperkirakan akan memiliki penderita DM sebanyak 21,3 juta jiwa dengan 

urutan ke-7 yang memiliki prevalensi diabetes tertinggi. Dalam Profil Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan (2015), penyakit Diabetes Mellitus merupakan 5 besar 

penyakit yang sering dijumpai yaitu sebesar 16,99 % dengan angka kematian sebesar 

19,24 %. Di kota Makassar memiliki prevalensi penyakit DM sebesar 2,5 %.  
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 Berdasarkan data yang didapatkan dari petugas medical record di Siloam 

Hospitals Makassar menunjukkan bahwa setiap tahun penyakit diabetes mellitus tipe 2 

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 1072  pasien dan pada tahun 

2016 sebesar 2496 pasien. Sedangkan pada bulan Januari – Juli 2017 sebesar 1097 

pasien. Rata-rata hari rawat pasien dengan DM tipe 2 adalah 7 hari. 

 Perawat memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien khususnya pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dimana perawat 

membantu untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien baik di rumah sakit maupun 

pada saat perawatan di rumah. Peran perawat yang dimaksudkan disini adalah sebagai 

educator dimana perawat mengikutsertakan keluarga dan pasien dalam usaha 

memperbaiki pengelolaan diabetes mellitus dengan cara memberikan informasi dan 

pendidikan kesehatan tentang penyakit yang dialami oleh pasien dan bagaimana 

perawatannya setelah di rumah. Edukasi yang baik akan menghasilkan kontrol diabetes 

yang baik dan dapat mengurangi perawatan di rumah sakit. Hal ini disebut dengan 

pemberian perencanaan pulang pada pasien  (Nursalam, 2014). 

 Perencanaan pulang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu 

pasien dan keluarga dalam meningkatkan atau mempertahankan kualitas kesehatan. 

Perencanaan pulang dapat memberikan dampak yang berarti dalam menurunkan atau 

mencegah terjadinya komplikasi penyakit diabetes mellitus, pencegahan kekambuhan 

panyakit, dan menurunkan angka mortalitas pada pasien khususnya pasien diabetes 

mellitus tipe 2 (Bradley, Lannin, Clemson, Cameron, & Shepperd, 2016).   
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 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan perawat di lantai 5 

dan lantai 6 dalam 2 bulan terakhir, 5 perawat hanya 4 perawat di ruang rawat inap 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pulang pasien telah dilakukan, akan 

tetapi informasi yang diberikan masih terbatas atau belum maksimal, misalnya jadwal 

kontrol berikutnya dan jadwal minum obat.  

 Keadaan pasien diabetes mellitus tipe 2 membutuhkan perawatan lanjutan di 

rumah secara intensif, sehingga sangat penting bagi perawat untuk melakukan 

perencanaan atau persiapan pulang pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dari uraian di 

atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran pelaksanaan 

perencanaan pulang oleh perawat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Siloam 

Hospitals Makassar. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai oleh 

ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 

sehingga menyebabkan hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) (Black, 2009), 

dinama perubahan gaya hidup merupakan salah satu penyebab penting pada penyakit 

DM. Perencanaan pulang dapat memberikan dampak atau efek yang berarti dalam 

menurunkan atau mencegah terjadinya komplikasi penyakit diabetes mellitus, 

pencegahan kekambuhan panyakit, dan menurunkan angka mortalitas pada pasien 

khususnya pasien diabetes mellitus.  
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Dari penjelasan diatas yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana 

gambaran pelaksanaan perencanaan pulang oleh perawat pada pasien Diabetes 

Mellitus  Tipe 2 di Siloam Hospitals Makassar ?” 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Teridentifikasi gambaran pelaksanaan perencanaan pulang oleh perawat pada 

pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Siloam Hospitals Makassar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Teridentifikasi gambaran karakteristik responden perawat di Siloam 

Hospitals Makassar. 

2. Teridentifikasi gambaran pelaksanaan perencanaan pulang oleh perawat di 

Siloam Hospitals Makassar. 
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1.4. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

    Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Skala Hasil Ukur 

Pelaksanaan 
perencanaan 

pulang  pada 

pasien 

Diabetes 

Mellitus tipe 

2 

Perencanaan 
pulang 

merupakan suatu 

proses yang 

dinamis agar tim 

kesehatan 

mendapatkan 

kesempatan yang 

cukup untuk 

menyiapkan 

pasien 

melakukan 

perawatan 
mandiri di 

rumah. 

(Nursalam, 

2014). 

Suatu proses 
perencanaan 

pulang dengan 

beberapa 

prosedur seperti 

memberikan 

informasi 

mengenai 

semua yang 

dibutuhkan 

untuk 

perawatan di 

rumah. 
 

 

 

Lembar 
observasi 

 

 

 

Ordinal  Baik: > 75% 
Cukup: 60-

75% 

Kurang: 

<60% 

(Arikunto,20

10). 

 

1.5 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana pelaksanaan perencanaan pulang oleh perawat pada pasien Diabetes 

Mellitus Tipe 2 di Siloam Hospitals Makassar ? 

 

1.6  Manfaat Penelitian   

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan referensi untuk meningkatkan pendidikan kesehatan mengenai gambaran 

pelaksanaan perencanaan pulang oleh perawat pada pasien diabetes mellitus tipe 

2. 
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1.6.2 Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

bagi tenaga kesehatan mengenai pentingnya pelaksanaan perencanaan pulang 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2. 

 




