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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Diabetes melitus (DM) tipe 2 yang dikenal dengan nama non insulin dependent 

diabetes melitus atau adult onset diabetes melitus merupakan penyakit gangguan 

metabolikyang di tandai oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah akibat penurunan 

sekresi insulin yang progresif yang dilatarbelaking oleh insulin . Diabetes melitus tipe 

2 ini merupakan suatu penyakit kronis yang tidak dapat di sembuhkan secara total dan 

berakibat pada Health Related Quality Of Life (HRQOL) (Shen dkk., 1999). 

 Proporsi kejadian DM tipe 2 mencapai 90%-95% dari populasi dunia yang 

menderita diabtes melitus ( American Diabetes Association (ADA), 2015). WHO 

memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 

2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan ini menunjukkan adanya 

peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2035. 

Sedangkan International Diabetes Federation (IDF) memprediksi adanya kenaikan jumlah 

penyandang DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada 

tahun 2035. Provinsi Jawa Timur  merupakan salah satu provinsi yang mempunyai 

prevalensi DM di atas prevalensi nasional. Di Kabupaten Malang Prevalensi DM tahun 

2017 yang tertinggi terjadi di Kabupaten Kepanjen sebanyak 1441 orang (Dinkes, 

2017).  

 Diabtes Melitus tipe 2 merupakan penyakit yang menyertai seumur hidup 

penderita sehingga sangat mempengaruhi kualitas hidup penderita. beberapa penelitian 

menyatakan bahwa hidup dengan diabetes mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kualitas hidup penderita walaupun dengan atau tanpa komplikasi (Ningtyas, 2013). 
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Menurut WHO , Kualitas hidup penderita DM  merupakan perasaan puas dan bahagia 

akan hidup secara umum khususnya dengan penyakit diabetes melitus. Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kualitas hidup pada penderita DM tipe 2  diantaranya usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, status pernikahan, lama 

menderita atau durasi dan komplikasi DM. Disamping keempat faktor tersebut, 

lamanya menderita diabetes juga berpengaruh terhadap keyakinan pasien dalam 

pengobatan yang tentunya akan menyebabkan pasien beresiko untuk mengalami 

komplikasi, sehingga memberikan efek penurunan terhadap kualitas hidup pasien yang 

berhubungan secara signifikan terhadap angka kesakitan dan kematian, hal tersebut 

dapat mempengaruhi usia harapan hidup pasien DM (Ningtyas, 2013). Ada beberapa 

aspek dari penyakit diabetes melitus tipe 2 yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, 

diantaranya: (1) Adanya tuntutan terus – menerus selama hidup penderita terhadap 

perawatan dan pengobatan DM, seperti pembatasan atau pengaturan diet, monitoring 

gula darah, pembatasan aktifitas (2) Gejala yang timbul ketika kadar gula darah turun 

ataupun sedang tinggi (3) Ketakutan akibat adanya komplikasi yang menyertai efek dari 

lama menderita DM, (4) disfungsi seksual (Luckman & Sorensen’s, 2000 dalam 

Restada, 2016).   

 Lamanya durasi penyakit diabetes menunjukkan berapa lama pasien tersebut 

menderita diabetes melitus sejak ditegakkan diagnosis penyakit tersebut (Restada, 

2016). Durasi lamanya diabetes melitus yang diderita ini dikaitkan dengan resiko 

terjadinya beberapa komplikasi yang timbul sesudahnya. Faktor utama pencetus 

komplikasi pada diabetes melitus selain durasi atau lama menderita adalah tingkat 

keparahan diabetes. Komplikasi yang didapat pada seseorang karena lamanya diabetes 

mellitus yang diderita menimbulkan sifat akut maupun kronis. Komplikasi akut timbul 

saat terjadi penurunan atau peningkatan kadar glukosa darah secara tiba-tiba sedangkan 
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komplikasi kronis muncul dengan efek peningkatan kadar glukosa darah dalam jangka 

waktu lama. Komplikasi tersebut dapat menyebabkan pendeknya rentang hidup 

seseorang, keterbatasan diri dan meningkatnya beban ekonomi bagi klien dan 

keluarganya, sehingga sangat mempengaruhi terhadap penurunan kualitas hidup 

penderita bila tidak mendapatkan perawatan yang tepat ( Restada,2016).  

 Menurut Rahmawati (2014) menyatakan pengobatan DM tipe 2 memerlukan 

waktu yang lama karena DM tipe 2 merupakan penyakit menahun yang akan diderita 

seumur hidup, dan sangat kompleks karena tidak hanya membutuhkan pengobatan 

tetapi juga perubahan gaya hidup sehingga seringkali pasien cenderung menjadi putus 

asa dengan program terapi. DM tipe 2, terutama yang menggunakan terapi insulin 

memengaruhi kepatuhan pasien dalam melakukan pengelolaan dan upaya pencegahan 

terhadap komplikasi DM (Vermeire, dkk., 2007 dalam Wahyuni, 2014). Keadaan yang 

demikian dapat memengaruhi kapasitas fungsional fisik, psikologis dan kesehatan 

sosial serta kesejahteraan penderita diabetes mellitus yang didefinisikan sebagai kualitas 

hidup (Quality of Life/QOL) (Yusra, 2011).  

 Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Kepanjen 

didapatkan data bahwasannya total penderita DM yang rutin melakukan pengobatan 

yaitu dari bulan Juli-September 2017 sebanyak 175 orang pasien diabetes melitus tipe 

2.  Hasil wawancara peneliti ke 3 orang pasien DM tipe 2 yang terdiagnosa 1 tahun,10 

tahun dan 20 tahun di dapatkan dari 3 pasien tersebut mengatakan terganggu dengan 

fisik dan psikolgis, mereka merasa terganggu dengan aktifitas sehari-hari saat 

melakukan pekerjaan,  merasa cemas dengan adanya komplikasi akibat DM dan kadang 

merasa putus asa dengan program terapi. sedangkan 1 pasien dengan terdiagnosa 20 

tahun yang telah mengalami komplikasi yaitu luka ganggreng merasa terganggu dengan 

hubungan sosialnya dan lingkungan.   
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 Permasalahan pada kualitas hidup pasien DM merupakan masalah yang cukup 

komplek. Hal tersebut karena akan berpengaruh pada beberapa aspek dalam 

kehidupan. Penelitian yang di lakukan oleh Gautam et al, ( 2009, dalam Azila, 2016 ) 

di dapatkan hasil bahwa penyakit DM memberikan efek yang kurang baik terhadap 

kualitas hidup. Efek kurang baik tersebut tidak membuat pasien mengalami gangguan 

pada kesehatan fisik dan lingkungan, tetapi membuat pasien merasa terganggu pada 

psikologi dan hubungan sosialnya ( Azila, 2016 ). Menurut ( Adikusuma, 2016 ) ada 

beberapa faktor yang mendorong perlunya pengukuran kualitas hidup terhadap pasien 

DM yaitu prevalensi DM terus meningkat baik di dunia maupun di indonesi, selama 

ini lebih banyak peneliti yang mengangkat seputar masalah klinik DM sehingga perlu 

penelitian lebih banyak mengenai kualitas hidup mengingat peningkatan kualitas hidup 

merupakan salah satu sasaran terapi manajemen DM  

1.2 Rumusan masalah  

1. Apakah ada hubunga lama terdiagnosa dan pengobatan dengan kualitas hidup 

pada pasien diabetes melitus (DM) tipe 2 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

1. Mengetahui hubungan lama Terdiagnosa dan Pengobatan dengan kualitas 

hidup pada pasien diabetes melitus ( DM ) tipe 2 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi lama terdiagnosa pada pasien diabetes melitus (DM) tipe 2 

2. Mengidentifikasi lama pengobatan pada pasien diabetes melitus (DM) tipe 2 

3. Mengidentifikasi kualitas hidup pasien diabetes melitus (DM) tipe 2 

4. Menganalisa lama terdiagnosa dengan kualitas hidup pada pasien diabetes 

melitus (DM) tipe 2 
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5. Menganalisa lama pengobatan dengan kualitas hidup pada pasien diabetes 

melitus (DM) tipe 2 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

1. Dapat membuktikan tentang hubungan lama terdiagnosa dan pengobatan 

dengan kualitas hidup pada pasien diabetes melitus (DM) tipe 2 

2. Sebagai dasar-dasar untuk mengembangkan ilmu yang terkait dengan lama 

terdiagnosa dan pengobatan dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus 

(DM) tipe 2 

1.4.2 Bagi Masyarakat  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan kesehatan masyarakat, terutama bagi penderita diabetes mellitus 

tentang hubungan lama terdiagnosa DM dan pengobatan dengan kualitas 

hidup sehingga penderita dapat mempertahankan kualitas hidup yang baik. 

1.4.3 Bagi profesi keperawatan  

  Pengembangan pengetahuan mengetahui hubungan lama terdiagnosa 

dan pengobatan dengan kualitas hidup pada pasien diabetes melitus (DM)   

 

1.5 Keaslian penelitian  

 Penelitian dengan judul “Hubungan lama terdiagnosa dan Pengobatan 

dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus ( DM ) tipe 2“ belum pernah 

dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang dapat di jadikan acuan dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut :  
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1.5.1 Menurut peneliti yang dilakukan oleh Stanetic & Savic & Racic ( 2012 ) tentang 

“ The Quality Of life Of Patients With Type 2 Diabetes Melitus”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hidup pasien yang menderita diabetes 

melitus tipe 2 yang berkaitan dengan  durasi penyakit dan tingkat glikemik 

kontrol. Metode penelitiannya menggunakan prospektif-deskriptif yang 

dilakukan dengan mewawancarai pasien diabetes melitus tipe 2, terdaftar pada 

dua praktek kedokteran keluarga berbasis di Kedokteran Keluarga Teaching 

Center Banja Luka, serta mengambil data dari catatan medis mereka, selama 

periode 01.08 - 31.12.2011. instrumen untuk penelitian ini menggunakan 

kuesioner SF-36 (untuk menilai kualitas hidup) dan kuesioner umum yang 

berisi data usia, jenis kelamin, durasi penyakit, Body Mass Index (BMI), nilai 

glukosa dan HbA1c yang digunakan. Pasien dibagi menjadi 3 kelompok sesuai 

dengan durasi penyakit. Kelompok pertama pasien dengan durasi penyakit 

hingga 5 tahun, kelompok kedua dengan durasi penyakit 6-13 tahun dan 

kelompok ketiga pasien yang telah menderita diabetes 14 tahun atau lebih. 

Hasil: Penelitian ini melibatkan 95 pasien yang menderita diabetes tipe 2 

mellitus. Ada 42 (44%) pasien laki-laki dan 53 (56%) pasien wanita. Nilai-nilai 

HbA1c diambil dari catatan kesehatan pasien digunakan sebagai parameter 

untuk kontrol diabetes. Nilai target HbA1c dari <6,5 mmol / L ditemukan 

hanya 13 pasien, dengan HbA1c 6,6-7,5 mmol / L di 44 pasien, dan nilai 

HbA1c dari lebih dari 7,5 mmol / L dalam 38 pasien. Sehubungan dengan 

durasi penyakit, perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang 

terbentuk di salah satu bidang fungsional tidak ditemukan. Di antara pasien 

dalam kelompok yang dibentuk sesuai dengan tingkat kontrol glikemik di 

dapatkan perbedaan statistik yang signifikan, yang ditemukan di beberapa 
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bidang berikut ini: bidang fungsi: energi / kelelahan (p = 0,006), emosional 

berfungsi (p = 0,008), fungsi sosial (p = 0,040) dan nyeri (p = 0,042). 

Kesimpulan: durasi penyakit tidak mempengaruhi kualitas hidup pasien yang 

menderita diabetes mellitus tipe 2, tetapi tingkat kontrol glikemik 

mempengaruhi kualitas hidup pada pasien. Namun pasien dengan glikemik 

kontrol terbaik tidak memiliki kualitas hidup terbaik. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Stanetic & Savic & Racic dengan penelitian ini terletak pada variabel 

dimana pada penelitian tersebut hanya mengevaluasi gambaran kualitas hidup 

pasien diabetes melitus, sedangkan peniliti mengguanakan variabel independen 

yaitu lama menderita dan pengobatan pada pasien diabetes melitus.   

1.5.2 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sparring & Nystom & Wahlstrom et.al 

(2013) tentang “ Diabetes Duration and health-related quality of life in individuals with 

onset of diabetes in the age group 15-35 years – A Swedish Population Based Study Using 

EQ-5D ” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

kualitas hidup terkait kesehatan (HRQOL) pada dengan onset diabetes pada 

usia 15-34 tahun dengan durasi penyakit 1,8,15 dan 24 tahun dibandingkan 

dengan individu kontrol yang cocok untuk usia, jenis kelamin, dan tempat 

tinggal. Metode penelitiannya menggunakan cross-sectional dari 839 individu 

dengan diabetes dan 1564 individu kontrol. Data status sosial ekonomi dan alat 

ukur HRQOL (health-related quality of life ) menggunakan EQ-5D dan 

dikumpulkan oleh kuesioner pos. Dilaporkan pengobatan insulin sebanyak 

94% dari pasien, mayoritas yang paling mungkin menjadi tipe 1. Hasil: Individu 

dengan diabetes dilaporkan HRQOL lebih rendah, dengan rata-rata secara 

signifikan lebih rendah skor EQ VAS di semua kohort durasi penyakit 

dibandingkan dengan individu kontrol untuk pria dan wanita, dan dengan 
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indeks EQ-5D secara signifikan lebih rendah untuk perempuan, tapi tidak 

untuk pria, 15 tahun (0,76, p = 0,022) dan 24 tahun (0,77, p = 0,016) setelah 

diagnosis dibandingkan dengan individu kontrol. orang yang baru didiagnosis 

dengan diabetes dilaporkan secara signifikan lebih banyak masalah 

dibandingkan dengan individu kontrol dalam kegiatan yang biasa (perempuan: 

13,2% vs 4,0%, p = 0.048; laki-laki: 11,4% vs 4,1%, p = 0,033). Dalam dimensi 

lain, perbedaan antara individu dengan diabetes dan individu kontrol 

ditemukan 15 dan 24 tahun setelah diagnosis: bagi perempuan dalam dimensi 

mobilitas, perawatan diri, aktivitas biasa dan rasa sakit / ketidaknyamanan dan 

untuk laki-laki dalam dimensi mobilitas. Analisis regresi multivariabel 

menunjukkan bahwa durasi diabetes, menjadi seorang wanita, memiliki 

pendidikan rendah dan tidak menikah atau kumpul kebo memiliki dampak 

negatif pada HRQOL. Perbedaan penelitian yang dilakukan Sparring & 

Nystom & Wahlstrom et.al dengan penilitiaan ini terletak pada alat ukur untuk 

mengevaluasi kualitas hidup pasien diabetes melitus, dimana pada penilitian ini 

menggunakan alat ukur HRQOL (health-related quality of life ) menggunakan 

EQ-5D, sedangkan peneliti menggunakan WHO Quality Of Life ( WHO- 

BREF ).  

1.5.3 Menurut penelitian yang dilakukan Zainuddin & Utomo & Herlina (2015) 

tentang “Hubungan Stres dengan Kuaalitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2”  

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres dan kualitas 

hidup pada penderita diabetes melitus tipe 2. Metode penelitian yang 

digunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di unit sabar rumah sakit Arifin Achmad Pekanbaru 

pada 30 responden yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 menggunakan 
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teknik accidental sampling berdasarkan kriteria inklusi. Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah kuesioner adopsi berdasarkan Skala Depresi 

Kecemasan Stres untuk mengukur tingkat stres dan WHOQOL-BREEF 

untuk mengukur kualitas hidup. analisis yang digunakan analisis univariat dan 

bivariat menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara stres dan kualitas hidup pada penderita diabetes 

melitus tipe 2 dengan gelar ρ = 0,024 <α = 0,05. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa ada hubungan antara stres dan kualitas hidup di tipe 2 diabetes mellitus. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Zainuddin & Utomo & Herlina dengan 

penelitian ini terletak pada variabel independenya yaitu stres, sedangkan 

peneliti menggunakan lama menderita dan pengobatan pada pasien diabetes 

melitus.  

  


