
 

 

Pendahuluan 
 

Diabetes melitus adalah kelompok penyakit metabolik yang dapat terjadi karena 

peningkatan kadar gula darah atau yang disebut juga hiperglikemia kondisi ini disebabkan oleh 

gangguan sekresi dan resistensi insulin atau bahkan kedua-duanya yang sudah terjadi dalam 

jangka waktu lama (kronik) hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit lain-nya diantaranya 

adalah kerusakan gangguan fungsi, kegagalan organ diantaranya mata, saraf, ginjal, jantung 

dan pembuluh darah (Silvina Marbun et al., 2021);. Prevalensi DM berdasarkan hasil survey 

WHO (2011), diperkirakan akan terus bertambah dan bahkan meningkat di berbagai negara 

berkembang dengan data yang di dapatkan tahun 2000 berjumlah 171 orang dan sesuai 

perkiraan akan meningkat menjadi 522 juta di tahun 2030. 

Hasil Riskesdas (2013) terkait prevalensi DM terdapat pernyataan bahwa DM di 

perkotaan lebih tinggi di bandingkan DM di pedesaan dan juga lebih tinggi pada masyarakat 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Adapun data DM yang didapatkan dari wilayah 

kerja Puskesmas Kendal 02 dari jangka waktu januari –desember 2015 terdapat jumlah 

kunjungan pasien DM baik yang sudah lama terkena DM maupun yang baru terkena DM 

sebanyak 996 pasien. Selain itu berdasarkan (Badan Peneitian dan Pengembangan Riset 

kesehatan dasar (riskesdas) 2013) provinsi jawa timur merupakan provinsi yang menduduki 

peringkat ke 5 dengan tingkat jumlah penderita DM sebanyak 2,1%. 

Tingkat penyakit DM tipe 2 rawat inap pada bulan januari 2017 di RSD dr. Soebandi 

Jember menduduki urutan ke 10. Di tahun 2016 terdapat 433 pasien DM tipe 2 sedangkan di 

tahun 2017 terdapat 38 pasien didapatkan rata-rata LOS (Length of Stay) pasien DM tipe 2 

yaitu 5 hari mayoritas tanpa kompliksi. Prevalensi di dunia terkait DM tahun 2017, indonesia 

terdapat 10,3 juta orang yang terkena diabetes sehingga Indoonesia menduduki peringkat ke 6 

setelah Negara Cina, India, USA, Brazil, dan Mexico. Hal ini di perkirakan akan mengalami 

peningkatan dengan jumlah16,7 juta jiwa di tahun 2045 (International Diabetes Federation; 

2017). 

 

 

 



 

 

DM adalah salah satu masalah kesehatan terbesar didunia hal ini dapat dilihat dari 

adanya peningkatan setiap tahunnya. Didapatkan 382 penderita DM tipe 2 atau 8,3% dari 

jumlah usia dewasa di dunia. Terdapat 371 kasus DM di tahun 2012 ( IDF; 2013). Sedangkan 

di Indonesia pada tahun 2013 terdapat 8,5 juta penderita DM dan meningkat menjadi 1 juta 

atau 13% dibandingkan 7,5 juta kasus yang terjadi di tahun 2012 (IDF;2012). Kebiasaan atau 

pola hidup yang tidak teratur dan (kebiasaan tidak sehat) bisa menyebabkan timbulnya 

komplikasi akut maupun kronis pada penderita Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat 

dapat menimbulkan berbaga komplikasi (akut/kronis) pada penderita DM. untuk 

pencegahannya dapat dilakukan pemberian edukasi yang mencakup kebutuhan gizi, olahraga 

atau peatihan kebugaran dan farmakologi (Konsensus pengelolaan DM tipe 2 2011) 

DSME/S atau Diabetes Self Management Education and Support  adalah suatu 

pendidikan kesehatan yang terstruktur dan terarah berupa dukungan yang dapat digunakkan  

untuk memberi edukasi kepada pasien DM untuk membantu pasien dalam mempertahankan 

perilaku, pengelolaan diri seperti pengambilan keputusan demi kelangsungan hidup pada 

pasien DM (Diabetes Care. 2015; 38(1).) 

 


