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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Diabetes Mellitus 

2.1.1 Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus menurut Price & Wilson (2006) merupakan salah satu penyakit 

kronis yang menyebabkan tingginya angka morbiditas dan mortalitas. Penyakit tersebut 

termasuk dalam gangguan metabolisme yang mempengaruhi produksi energi di dalam 

sel. Diabetes ditandai dengan hilangnya toleransi karbohidrat yang menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia yang diakibatkan oleh 

gangguan sekresi insulin, resistensi insulin atau keduanya  

2.1.2 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

1. Diabetes Mellitus tipe 1 (IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus)  

 Diabetes tipe 1 merupakan kondisi autoimun yang menyebabkan kerusakan sel 

β pancreas sehingga timbul defisiensi insulin absolut. Keadaan ini timbul pada anak-

anak dan dewasa muda dan lebih sering terjadi pada populasi Eropa Utara. (Greenstein 

& wood, 2010).  

2. Diabetes Mellitus tipe 2 (NIDDM, non insulin-dependent diabetes mellitus) 

 Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis diabetes yang sering terjadi mencakup 

sekitar 85% pasien diabetes. Keadaan ini ditandai oleh resistensi insulin disertai 

defisiensi insulin relatif. Prevalensi tinggi pada komunitas etnik tertentu, terutama 

penduduk Asia Selatan dan Afrika-Karibia. Namun faktor lingkungan juga berperan 

penting, misalnya orang obes memiliki angka resistensi insulin dan DM tipe 2 yang 

jauh lebih tinggi (Greenstein & wood, 2010). 
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3. Diabetes Gestasional  

 Pasien dengan predisposisi diabetes tipe 2 dapat mengalami kondisi ini selama 

kehamilan, biasanya dengan hiperglikemia asimtomatik yang terdiagnosis pada 

pemeriksaan rutin. Kontrol glikemik yang baik erlu dicapai untuk mencegah komplikasi 

pada bayi baru lahir dan kasus ini membutuhkan pemantauan ketat dan terapi insulin, 

kadang-kadang dalam dosis besar (Greenstein & wood, 2010). 

4. Diabetes Insipidus 

 Diabetes Insipidus terjadi akibat kelainan lobus posterior dari kelenjar hipofisis 

disebabkan defisiensi vasopressin hormon antidiuretic (ADH). Penyakit diabetes 

insipidus berhubungan dengan trauma kepala, tumor otak, atau pembedahan ablasi 

atau iradiasi kelenjar hipofisis juga infeksi saraf pusat, atau tumor metastasis (Acton, 

2012). 

2.1.3 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses kekurangan Insulin (Greenstein & wood, 2010) 
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Kekurangan insulin menimbulkan keadaan katabolik berat. Tanpa insulin, 

glukosa tidak dapat diambil oleh jaringan sehingga timbul hiperglikemia. Sel 

kekurangan sumber energi dan menimbulkan respons glikogenolisis, gluconeogenesis, 

dan lipolysis untuk menghasilkan glukosa untuk energy. Hal ini memperparah 

hiperglikemia dan meninmbulkan asidosis melalui peningkatan produksi badan keton, 

yang dapat berakibat fatal. Penghancuran protein dan lemak tubuh menyebabkan 

penurunan berat badan, yang disebut wasting, dan asidosis menyebabkan vasodilatasi 

dan hipotermia. Pasien menjadi hiperventilasi untuk membuang asidosis dalam bentuk 

karbon dioksida. Penurunan keadaan anabolic dan hiperglikemia menyebabkan fatig 

(kelelahan) (Greenstein & wood, 2010). 

Glukosa diekskresi di urin dalam bentuk diuresis yang selanjutnya dapat 

menyebabkan kehilangan cairan cairan dan garam tubuh. Pasien menjadi dehidrasi, 

selalu merasa haus dan minum air dalam jumlah banyak (polidipsia). Pasien kemudian 

akan jatuh dalam koma, etiologinya belum diketahui sepenuhnya, namun dapat 

merupakan efek kombinasi dari hiperketonemia, termasuk dehidrasi, hiperosmolaritas 

akibat hiperglikemia, dan masalah dengan mikrosirkulasi serebral (Greenstein & wood, 

2010). 

2.1.4 Epidemiologi Diabetes Mellitus 

 World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa orang dewasa berusia 

di atas 18 tahun yang hidup dengan diabetes pada tahun 2014 berjumlah 422 juta jiwa. 

Jumlah terbesar dari penderita diabetes diperkirakan Asia Tenggara dan daerah Pasifik 

Barat terhitung sekitar setengah kasus diabetes di dunia. Jumlah penderita diabetes 

telah meningkat secara substansial antara  1980 dan 2014, naik empat kali lebih tinggi 

yaitu dari 108 juta angka saat ini sekitar empat kali lebih tinggi. Pada tiga dekade terakhir 

prevalensi diabetes naik secara substansial di semua tingkat pendapatan. Prevalensi 
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diabetes di dunia telah meningkat dari 4,7% pada tahun 1980 menjadi 8,5% di tahun 

2014 (WHO, 2016). 

Tabel 2.1 Estimasi Prevalensi dan Jumlah Orang dengan Diabetes di Dunia  

(WHO, 2016) 
 

WHO Region 
Prevalensi (%) Jumlah (Juta) 

1980 2014 1980 2014 

Afrika 3.1 % 7.1 % 4 25 

Amerika 5 % 8.3 % 18 62 

Mediterania Timur 5.9 % 13.7 % 6 43 

Eropa 5.3 % 7.3 % 33 64 

Asia Selatan-Timur 4.1 % 8.6 % 17 96 

Pasifik Barat 4.4 % 8.4 % 29 131 

Total 4.7 % 8.5 % 108 422 

  

 Sedangkan di Indonesia dari berbagai penelitian epidemiologis yang dilakukan 

oleh pusat-pusat diabetes, sekitar tahun 1980-an prevalensi diabetes mellitus pada 

penduduk usia 15 tahun ke atas sebesat 1,5-2,3% dengan prevalensi di daerah rural/ 

pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2007 dan 2013 melakukan wawancara untuk menghitung proporsi diabetes 

mellitus pada usia 15 tahun keatas. Hasil wawancara tersebut mendapatkan bahwa 

proporsi diabetes mellitus pada Riskesdas 2013 meningkat hamper dua kali lipat 

dibandingkan tahun 2007 (Kemenkes, 2014). 
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Tabel 2.2 Proporsi dan Perkiraan Jumlah DM, TGT dan GDP Terganggu 

pada Penduduk Usia ≥ 15 Tahun di Indonesia Tahun 2013 (Kemenkes, 2014) 

Gangguan Proporsi (%) Perkiraan Jumlah 

DM 6,9 12.191.564 

TGT 29,9 52.830.111 

GDP Terganggu 36,6 64.668.297 

 

 Proporsi Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) di perkotaan, berdasarkan hasil 

Riskesdas tahun 2013 didapatkan 19,7% lebih tinggi dan pada presentase pasien DM 

tahun 2013 didapatkan 6.8 %sedangkan pada tahun 2007 didapatkan 5,7 %. Jika 

dibandingkan antara penduduk di perkotaan dan pedesaan, ternyata proporsi di 

pedesaan tidak lagi lebih rendah dibandingkan perkotaan. Berdasarkan tabel 2.2 terlihat 

bahwa diperkirakan jumlah absolut penderita diabetes di Indonesia adalah sekitar 12 

juta, TGT sekitar 52 juta dan Gula Darah Plasma (GDP) terganggu sekitar 64 juta jiwa 

(Kemenkes, 2014). 

2.1.5  Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus 

1.  Perubahan yang terjadi pada Diabetes Mellitus: 

 a. Osmolalitas serum tinggi disebabkan oleh kadar glukosa serum yang tinggi. 

 b. Simpanan karbohidrat, lemak dan protein dalam sel berkurang. 

 c. Pencegahan metabolisme normal karbohidrat, lemak, dan protein disebabkan 

oleh gangguan atau tidak adanya fungsi insulin. 

 d. Kadar glukosa intrasel rendah. 

 e. Ketidakseimbangan elektrolit. 

 f. Pembengkakan karena glukosa 

 g. Kerusakan jaringan saraf. 
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 h. Dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, atau neuropati otonom. 

 i. Hiperglikemia. 

(Buss & Labus, 2010) 

2.  Tanda dan Gejala yang timbul pada Diabetes Mellitus: 

 a.  Poliuria dan Polidipsia 

 b.  Polifagia (kadang-kadang pada diabetes tipe 1) 

 c. Penurunan berat badan (terjadi pada sampai 30% mereka dengan diabetes tipe 1, 

secara khas pasien-pasien hamper tidak memiliki lemak tubuh saat diagnosis). 

 d. Nyeri kepala, lelah, letargi, dan berkurangnya tingkat energi. 

 e. Kram otot, iritabilitas, labilitas emosi. 

 f. Matirasa, kesemutan dan Penglihatan kabur. 

 g. Rasa tidak nyaman di abdomen dan nyeri, mual, diare, atau kostipasi. 

 h. Infeksi atau luka kulit yang penyembuhannya lambat, kulit gatal, priuritus vagina 

dan vulvovaginitis. 

 (Buss & Labus, 2010) 

 Manifestasi diabetes mellitus bervariasi dari pasien ke pasien. Pertolongan medis 

paling sering dicari karena gejala yang berkaitan dengan hiperglikemi (poliuria, 

polidipsia, polifagia), tetapi kejadian pertama mungkin berupa dekompensasi metabolic 

akut yang menyebabkan koma diabetik.  Kadang-kadang penampakan awal berupa 

penyulit degeneratif seperti neuropati tanpa hiperglikemia bergejala. Kekacauan 

metabolik pada diabetes disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif dan 

kelebihan glukagon absolut atau relatif.  Normalnya terdapat peningkatan peningkatan 

rasio molar glukagon terhadap insulin yang menyebabkan dekompensasi metabolik. 

Perubahan rasio ini dapat disebabkan oleh penurunan insulin atau kenaikan 

konsentrasi glukagon, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Secara konseptual, 
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perubahan respon biologik terhadap salah satu hormon dapat menyebabkan efek 

serupa. Karena itu resistensi insulin dapat menyebabkan efek metabolik seperti 

peningkatan rasio glukagon/insulin meskipun rasio kedua hormone dalam plasma yang 

dinilai dengan immunoassay tidak jelas abnormal atau bahkan menurun (glukagon aktif 

secara biologik, insulin relatif inaktif) (Isselbacher et al, 2015). 

 

2.1.6 Faktor Risiko Diabetes Mellitus 

1. Diabetes tipe 1 

a. Gangguan autoimun (penyakit Addison, penyakit seliak, autoimunitas tiroid, 

anemia oernisioa) 

b. Riwayat keluarga 

c. Etnisitas (Kulit hitam, Hispanik, Asia, atau asli Amerika) 

2. Diabetes tipe 2 

a. Obesitas 

b. Riwayat keluarga 

c. Etnisitas (Kulit hitam, Hispanik, Kepulaian Pasifik, keturunan Amerika-Asia, 

atau asli Amerika) 

d. Riwayat diabetes gestasional 

e. Riwayat melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4 kg (9 lbs) 

f. Hipertensi 

g. Kadar HDL (lipoprotein densitas tinggi) yang rendah (<35 mg/dL) 

h. Peningkatan kadar trigliserid (>250 mg/dL) 

i. Usia lebih dari 45 tahun 

3. Diabetes gestasional 

a. Kehamilan 
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(Buss & Labus, 2010) 

2.1.7 Komplikasi Diabetes Mellitus 

1. Komplikasi metabolik akut 

 Pasien diabetes rentan terhadap terhadap dua penyulit metabolik utama: 

ketoasidosis diabetik dan koma hiperosmolar nonosmolar nonketotik. Ketoasidosis 

diabetik merupakan komplikasi IDDM sedangkan koma hiperosmolar nonketotik 

biasanya terjadi pada NIDDM. Ketoasidosis jarang, jika pernah, terjadi pada NIDDM 

sejati. Ketoasidosis diabetik memerlukan defisiensi insulin dan peningkatan 

konsentrasi glukagon relatif atau absolut. Sering disebabkan oleh penghentian asupan 

insulin tetapi dapat sebagai akibat stress fisis (misalnya infeksi, pembedahan) atau 

emisionil meskipun terapi insulin terus diberikan. Koma diabetik nonketotik 

hiperosmolar merupakan sindroma dehidrasi berat karena diuresis hiperglikemik 

berkepanjangan pada keadaan pasien tidak dapat minum cukup air untuk mengatasi 

kehilangan cairan melalui urin (Isselbacher et al, 2015). 

2. Komplikasi mikrovaskular 

Tabel 2.3 Komplikasi Mikrovaskular (Greenstein & wood, 2010) 

Retinopati 

Nefropati 

 

Neuropati 

Bila tidak diterapi akan menjadi kebutaan 

Glomerulosklerosis dengan proteinuria progresif dan gagal 

ginjal 

Neuropati sensorik simetris perifer __dapat timbul ulserasi 

dan kolaps sendi pada kaki neuropatik 

Artropati Charcot 

Mononeuropati dan mononeuritis kompleks termasuk 

neuropati kranial 

Amiotrofi (neuropati motorik proksimal) 

Neuropati otonom __takikardia istirahat dan hipotensi 

postural; kembung akibat pengosongan lambung yang 

lambat, muntah dan diare; kandung kemih atonik; 

disfungsi ereksi, berkeringat 
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 Pasien dengan dengan diabetes Mellitus tipe 1 memiliki resiko tertentu bagi 

timbulnya komplikasi mikrovaskular (Tabel 2.3). Kontrol glikemik yang baik 

mengurangi kemungkinan munculnya komplikasi, terutama retinopati diabetik. Secara 

tradisional, komplikasi mikrovaskular dianggap hanya ditemukan pada pasien dengan 

DM tipe 1. Namun, perbaikan terapi penyakit kardiovaskular pada pasien dengan 

diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa komplikasi ini dapat terlihat pada pasien dengan 

tipe DM manapun (Greenstein & wood, 2010). 

3.  Komplikasi Makrovaskular  

Tabel 2.4 Komplikasi Makrovaskular (Greenstein & wood, 2010) 

Penyakit kardiovaskular 

Peningkatan prevalensi hipertensi 

Penyakit jantung iskemik yang berhubungan dengan 

profil lipid abnormal yang menyebabkan infark 

miokard, gagal jantung  

Hiperglikemia mempercepat progresi aterosklerosis 

Penyakit serebrovaskular 

Stroke 

Penyakit vascular perifer 

Klaudikasio intermiten 

Gangren 

Penyakit kaki diabetik -iskemia dan ulserasi 

 

 Komplikasi makrovaskular merupakan penyebab utama kematian pada pasien 

diabetes tipe 2, mencakup 50% kematian dalam kelompok ini (tablel 2.2). Resiko 

relative penyakit kardivaskular adalah dua sampai tiga kali lipat lebih tinggi pada pria 

dan tiga sampai empat kali lebih tinggi pada wanita dengan diabetes daripada kelompok 

control berusia sama. Penyandang diabetes tiga kali lebih berpeluang mengalami stroke 

dan 15 kali lipat lebih berpeluang mengalami amputasi tungkai bawah daripada mereka 

yang tidak menyandang diabetes. Dalam jangka panjang, pasien dengan diabetes tipe 2 

juga mengalami komplikasi mikrovaskular seperti nefropati diabetic yang merupakan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

penyebab kedua tersering penyakit ginjal stadium akhir di Inggris (Greenstein & wood, 

2010). 

4.  Kaki diabetik 

 Penyakit kaki pada penyandang diabetes disebabkan oleh penyakit vaskular 

periver atau oleh neuropati namun seringkali disebabkan oleh keduanya. Gangguan 

suplai vaskular yang disertai tekanan eksternal dari sepatu atau tekanan di suatu titik 

(pressure point) merupakan predisposisi nekrosis jaringan dan pembentukan ulkus 

iskemik dan gangren jari. Kaki iskemik ditandai oleh pulsasi nadi yang lemah atau tidak 

tidak ada, pucat, kulit terasa dingin, dan pengisian kapiler yang buruk. Neuropati perifer 

menyebabkan kelemahan pada muskulus interossei dorsalis sehingga muskulus fleksor 

longus dapat bekerja tanpa mendapat perlawanan sehingga kaki akan berbentuk seperti 

cakar (claw). Terjadi redistribusi tekanan pada kaki sehingga dapat timbul ulserasi pada 

kaput metatarsal. Hilangnya sensasi nyeri dan sensasi posisi sendi semakin menambah 

masalah seperti halnya iritan eksternal (seperti batu dalam sepatu) yang tidak dapat 

dirasakan oleh pasien, sehingga kulit terkelupas dan timbul ulserasi. Kaki neuropatik 

terasa hangat dengan pulsasi kuat dan kulit kering (Greenstein & wood, 2010). 

5. Kelainan Sirkulasi  

 Aterosklerosis terjadi lebih luas dan lebih awal dibanding pada populasi umum. 

Lesi aterosklerotik tampaknya dimulai oleh LDL (low density lipoprotein) teroksidasi 

(bukan LDL asal) dalam rangkaian yang rumit yang bekerja melalui asetil-LDL atau 

reseptor scavenger. Lesi aterosklerotik menghasilkan gejala di berbagai tempat. Penyakit 

arteri koronaria dan stroke lazim terjadi. Infark miokard silent diperkirakan lebih sering 

terjadi pada diabetes dan harus dicurigai jika tiba-tiba muncul gejala gagal ventrikel kiri. 

Diabetes juga dapat disertai gambaran klinis kardiomiopati dengan gagal jantung terjadi 
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pada keadaan arteri koronaria normal menurut angiografi dan tanpa penyebab penyakit 

jantung lain yang dapat dikenali (Isselbacher et al, 2015). 

2.1.8 Penatalaksanaan Diabetes 

 Tujuan utama terapi diabetes mellitus adalah untuk menormalkan aktivitas 

insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi komplikasi vaskuler 

serta neuropati serta tujuan terapeutik pada setiap tipe diabetes adalah untuk mencapai 

kadar glukosa darah normal (Padila, 2012). 

1.  Diabetes tipe 1: 

a. Penggantian insulin (dosis campuran terpisah, atau beberapa perpaduan suntikan 

harian atau infus insulin subkutan kontinu), perencanaan makan, dan olah raga 

untuk menormalkan kadar glukosa dan menurunkan komplikasi. 

b. Transplantasi pancreas untuk diabetes yang tidak terkontrol untuk menstabilkan 

kadar glukosa darah dan memperbaiki kualitas hidup. 

(Buss & Labus, 2010) 

2.  Diabetes tipe 2: 

a. Obat-obat antidiabetik oral untuk merangsang produksi insulin endogen, 

meningkatkan sesitivitas insulin di tingkat selular, menekan glukoneogenesis 

hepatik, dan memperlambat absorpsi karbohidrat melalui saluran cerna. 

b. Terapi insulin (jika tidak dikontrol dengan agen-agen oral) untuk mengontrol 

kadar glukosa darah.  

(Buss & Labus, 2010) 

3. Diabetes tipe 1 dan 2: 

a. Pengawasan cermat kadar glukosa darah untuk menuntun pengobatan. 
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b. Perencanaan makan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan nutrisional, 

mengontrol kadar glukosa darah dan kadar lipid, dan mempertahankan berat 

badan. 

c. Penurunan berat badan (pasien obesitas dengan diabetes mellitus tipe 2) atau 

penurunan asupan tinggi kalori, yang bergantung pada tingkat pertumbuhan dan 

aktivitas (pasien dengan diabetes mellitus tipe 1) untuk memastikan nutrisi yang 

adekuat. 

d. Olahraga teratur, setiap hari untuk membantu mengontrol kadar glukosa. 

e. Edukasi pasien dan keluarga untuk memberi informasi mengenai proses 

penyakit, komplikasi potensial, penanganan nutrisional, rejimen olah raga, 

pemeriksaan mata setiap tahun, inspeksi kaki setiap hari, pengontrolan sendiri 

kadar glukosa, insulin, dan obat-obat oral. 

(Buss & Labus, 2010) 

4. Diabetes gestasional: 

a. Terapi nutrisi untuk mengontrol kadar glukosa darah. 

b. Insulin (jika diet saja tidak efektif) untuk mengontrol kadar glukosa darah. 

c. Konsultasi postpartum yang ditujukan untuk pasien dengan resiko tinggi diabetes 

gestasional pada kehamilan berikutnya dan resiko diabetes tipe 2 selanjutnya. 

d. Olahraga teratur dan pencegahan penambahan berat badan untuk membantu 

mencegah diabetes tipe 2 

(Buss & Labus, 2010) 
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2.2 Konsep Sehat dan Sakit 

2.2.1 Definisi Sehat  

1. WHO ( 1947 ) 

- Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun 

sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. 

- Mengandung tiga karakteristik : 

a. merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia 

b. memandang sehat dalam konteks lingkungan internal 

ataupun eksternal 

c. sehat diartikan sebai hidup yang kreatif dan produktif 

2. President’s Communision On Health Need Of Nation Stated ( 1953 ) 

- Sehat adalah bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan 

penyesuaian, bukan merupakan suatu keadaan tapi merupakan suatu 

proses 

- Proses adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka, tetapi 

terhadap lingkungan sosialnya. 

3. Pender ( 1982 ) 

- Sehat adalah aktualisasi ( perwujudan ) yang diperoleh individu melalui 

kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, perilaku yang sesuai 

dengan tujuan, perawatan diri yang kompeten. Sedangkan penyesuaian 

diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas sosial. 

- Definisi sehat menurut Pender ini mencakup stabilitas dan aktualisasi 

4. Payne ( 1983 ) 
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- Sehat adalah fungsi efektif  dari sumber-sumber perawatan diri ( Self 

Care Resources ) yang menjamin tindakan untuk perawatan diri ( Self 

Care Action ) secara adekuat. 

- Self Care Resources  mencakup pengetahuan,ketrampilan dan sikap 

- Self Care Action  perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlakukan 

untuk memperoleh, mempertahankan dan meningkatkan fungsi, 

psikososial dan spiritual. 

5. Menurut Perseorangan 

- Pengertian dan gambaran seseorang tentang sehat sangat bervariasi, 

persepsi 

 

2.2.2 Konsep Sakit  

1. Parsors ( 1972 ) 

Sakit adalah Gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, 

termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya 

2. Baursams ( 1965 ) 

Seseorang menggunakan tiga criteria untuk menentukan apakah mereka sakit : 

- Adanya gejala : naiknya temperatur, nyeri 

- Persepsi tentang bagaimana mereka mersakan baik, buruk, sakit 

- Kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja atupun 

sekolah 
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2.3 Konsep Kualitas Hidup  

2.3.1 Definisi Kualitas Hidup 

 Menurut WHO 2006 dalam, Wahyuni 2013, Kualitas hidup merupakan 

persepsi individu terhadap posisi atau keadaan mereka dalam kehidupan dalam kontek 

budaya dan nilai dimana mereka hidup dan dalam hubungannya dengan tujuan hidup, 

harapan, standar dan perhatian. Hal ini merupakan konsep yang luas yang 

mempengaruhi kesehaan fisik seseorang, keadaan psikologis, tingkat ketergantungan, 

hubungan sosial, keyakinan personal dan hubungannya dengan keinginan di masa yang 

akan datang terhadap keinginannya mereka. Menurut Polonsky (2000, dalam Yusra, 

2010) kualitas hidup merupakan perasaan individu mengenai kesehatan dan 

kesejahteraannya yang meliputi fungsi fisik, fungsi psikologis dan fungsi sosial.  

 Kualitas hidup juga dapat diartikan sebagai derajat dimana seseorang 

menikmati kemungkinan dalam hidupnya, kenikmatan tersebut memiliki dua 

komponen yaitu pengalaman, kepuasan dan kepemilikan atau pencapaian beberapa 

karakteristik dan kemungkinan-kemungkinan tersebut merupakan hasil dari 

kesempatan dan keterbatasan setiap orang dalam hidupnya dan merefleksikan interaksi 

faktor personal lingkungan (Weissman et al, 2004 dalam Yusra 2010).  

 

2.3.2 Dimensi Kualitas Hidup  

 Penggukuran kualitas hidup menurut (WHO, 2006 dalam Wahyuni, 2013)  

menggunakan skala pengukuran WHOQOL-BREF. WHOQOL-BREF terdiri dari 26 

item yang dibagi dalam 4 domain yaitu : 

a. Kesehatan fisik (domain 1)  

Item yang dinilai dari domain 1 behubungan dengan kondisi fisik meliputi: rasa 

nyeri, energi, istrahat, tidur, mobilisasi, aktivitas, pengobatan dan pekerjaan.  
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b. Kondisi psikologi (domain 2)  

Hal-hal yang dinilai dari domain 2 berhubungan kondisi psikologi meliputi: 

perasaan positif, perasaan negatif, cara berpikir, harga diri, body image, spiritual.  

c. Hubungan sosial (domain 3)  

Item yang dinilai dari hubungan sosial meliputi: hubungan sosial, aktifitas 

seksual dan dukungan sosial.  

d. Kondisi lingkungan (domain 4)  

Item yang dinilai dari kondisi lingkungan meliputi: keamanan fisik, lingkungan 

rumah, simber keuangan, fasilitas kesehatan, mudahnya mendapat informasi, 

kesehatan, rekreasi, dan transportasi.  

2.3.3 Pengukuran Kualitas hidup  

 Peneliti menggunakan kuesioner Diabetes Quality of Life (DQOL) dari DCCT 

( Diabetes Contol & Complications Trial) Research Group (1988). DCCT Research 

Group adalah kelompok kolaborasi peneliti yang mewakili 29 pusat klinis di Amerika 

Serikat dan Kanada serta laboratorium pusat dan pusat statistik bekerjasama dengan 

National institutes of Health. DQOL dikembangkan pada awal tahun 1980 dan telah 

digunakan di berbagai studi terbaru untuk pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2. Konsep 

dari DQOL untuk mengukur pengalaman pribadi pasien terkait perawat diabetes 

melitus dan pengobatan. DQOL terdiri dari 46 butur pertanyaan  dengan 4 subskala 

yaitu kepuasan (15 butir), dampak (20 butir), kekhwatiran terhadap diabtes (4butir), 

dan kekhawatiran terhadap sosial dan pekerjaan (7butir). Penilaian jawaban 

berdasarkan 5 point skala likert. Penelitian ini diketahui hasil uji validitas dan rehabilitas 

untuk DQOL memiliki nilai konsistensi internal (alpha cronbach 0,92) untuk total skala. 

Subskala : kepuasan 0,86-0,88; dampak 0,77-0,85; kekhwatiran terhadap diabtes 0,66-

0,67; dan kekhwatiran terhadap sosial/pekerjaan 0,83-0,87.  
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2.4 Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus  

 Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 

akan menyertai seumur hidup penderita sehingga sangat mempengaruhi kualitas hidup 

penderita. Menurut WHO (1994), Kualitas hidup penderita DM merupakan perasaan 

puas dan bahagia akan hidup secara umum khususnya dengan penyakit diabetes melitus 

(Ningtyas & Wahyudi & Prasetyowati, 2013).  

  Pada umumnya penilaian kualitas hidup dilakukan melalui pemeriksaan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan atau melalui pemeriksaan laboratorium. Instrumen 

The Word HealthOrganization of Quality of Life Instrument (WHOQOL) dengan 

fokus pada pandangan individu tentang kesejahteraan memberikan pandangan baru 

terhadap penyakit. Misalnya pemahaman tentang diabetes mellitus terkait kurangnya 

pengaturan tubuh terhadap glukosa darah sudah baik, namun efek dari penyakit 

mempengaruhi persepsi individu terhadap hubungan sosial, kemampuan bekerja, 

status pendapatan dan membutuhkan perhatian yang lebih.  

Kualitas hidup diakui sebagai kriteria paling penting dalam penilaian hasil medis 

dari pengobatan penyakit kronis seperti diabetes mellitus. Persepsi individu tentang 

dampak dan kepuasan tentang derajat kesehatan dan keterbatasannya menjadi penting 

sebagai evaluasi akhir terhadap pengobatan (WHO, 2004). 

 

2.4.1 Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pada pasien 

Diabetes Mellitus.  

Diabetes mellitus dan pengobatannya dapat mempengaruhi kualitas hidup 

pasien. kualitas hidup sangat penting bagi pasien diabetes dan pemberi layanan 

kesehatan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga diri dan 

kualitas hidup pasien diabetes mellitus.  
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A. Usia  

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis diabetes mellitus yang paling banyak 

jumlahnya yaitu sekitar 90-95% dari seluruh penyandang diabetes mellitus dan banyak 

dialami oleh dewasa diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan resistensi insulin pada diabetes 

mellitus tipe 2 cenderung meningkat pada lansia (40-65 tahun), riwayat obesitas dan 

adanya faktor keturunan (Smesltzer & Bare, 2008 dalam Herawati & Ginanjar, 2014).  

Mandagi (2010) dalam hasil penelitiannya menunjukan status kualitas hidup 

berhubungan dengan umur. Selanjutnya (Isa & Baiyewu 2006 dalam Yursa 2010), 

memperlihatkan bahwa sosiodemografi (salah satunya umur) mempengaruhi kualitas 

hidup pasien.  

B.  Jenis kelamin  

Diabetes mellitus memberikan efek kualitas hidup yang kurang baik terhadap 

kualitas hidup. Wanita mempunyai kualitas hidup lebih rendah dibandingkan dengan 

pasien laki-laki secara bermakna (Guatam et al, 2009 dalam Ningtyas & Wahyudi & 

Prasetyowati, 2013). Dari berbagai penelitian yang dilakukan diberbagai negara 

didapatkan kesimpulan yang sama yaitu wanita diakui memiliki resiko yang lebih besar 

mengalami depresi dibanding dengan pria, prevalensi depresi pada wanita sebesar 25% 

sedangkan pria 12%, hal ini diduga karena wanita mendapatkan permasalaha yang 

komplek dan saling berhubungan seperti faktor biologis, psikologis yang pada akhirnya 

akan memberikan efek yang kurang baik terhadap kualitas hidup (Wahyuni, 2013).  

C.  Tingakt pendidikan  

 Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam 

menerima informasi yang diberikan, penyelesaian masalah, perubahan perilaku dan 

gaya hidup. Pendidikan juga dapat dijadikan tolak ukur kemampuan seseorang dalam 

berinteraksi secara efektif (Stuart & Laraia, 2005 dalam Wahyuni 2013). Menurut 
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(Stipanovic 2002 dalam Wahyuni, 2013) pendidikan merupakan faktor yang penting 

pada pasien diabetes mellitus untuk dapat memahami dan mengatur dirinya sendiri. 

Selain itu menurut Ningtyas & Wahyudi & Prasetyowati (2013), Pendidikan merupakan 

faktor penting dalam memahami penyakit, perawatan diri, pengelolaan DM dan 

pengontrolan gula darah, mengatasi gejala yang muncul dengan penanganan secara 

tepat serta mencegah terjadinya komplikasi. Sehingga kualitas hidup pasien DM tipe II 

tetap terjaga dengan optimal. Pendidikan dalam hal ini terkait dengan pengetahuan. 

Selain itu, pasien yang berpendidikan tinggi dapat mengembangkan mekanisme koping 

dan pemahaman yang baik terhadap suatu informasi. Sehingga, individu tersebut akan 

menyikapi dengan positif serta akan mengambil tindakan yang bermanfaat untuk 

dirinya 

D. Status sosial ekonomi  

 Menurut (Isa & Baiyewu 2006 dalam Ningtyas & Wahyudi & Prasetyowati, 

2013), pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang kurang berhubungan secara 

bermakna dengan kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Kualitas hidup yang 

rendah juga berhubungan secara signifikan dengan sosial ekonomi yang rendah dan 

tingkat pendidikan yang rendah (Gautam et al, 2009 dalam Ningtyas & Wahyudi & 

Prasetyowati, 2013). 

E. Komplikasi Diabetes Melitus  

Komplikasi seperti halnya hipoglikemia dan hiperglikemia dapat memberikan 

dampak psikososial pada pasien diabetes mellitus seperti mudah tersinggung dan marah, 

merasa cemas, merasa pusing, sulit berkonsentrasi, pendengaran berkurang, merasa 

mengantuk, bingung, penilaian yang kurang terhadap diri sendiri dan mimpi buruk 

pada malam hari (Honas, 2004). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

Sedangkan menurut penelitian yang di lakukan Yusra (2010) Komplikasi akut 

ataupun kronis yang dialami oleh pasien DM akan merupakan masalah yang serius. 

Komplikasi tersebut dapat meningkatkan ketidakmampuan pasien secara fisik, 

psikologis, dan sosial. Gangguan fungsi dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien DM.  

 

2.5 Kualitas Hidup Dengan Lama Terdiagnosa atau Durasi Diabetes Melitus  

 Diabtes Melitus 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 & Wahyudi 

& Prasetyowati, 2013). Lamanya durasi penyakit diabetes menunjukan berapa lama 

pasien tersebut menderita diabetes melitus sejak ditegakan diagnosis penyakit tersebut 

(Restada, 2016).  

 Ada beberapa faktor-faktor yang berhungan dengan kualitas hidup pasien DM, 

yaitu lama menderita. Lama menderita atau durasi penyakit diabetes melitus 

berpengaruh terhadap keyakinan pasien dalam pengobatan yang tentunya akan 

menyebabkan pasien beresiko untuk mengalami kompikasi sehingga memberikan efek 

penurunan terhadap kualitas hidup pasien yang berhubungan secara signifikan 

terhadap angka kesakitan dan kematian yang dapat mempengaruhi usia harapan hidup 

Dm (Ningtyas & Wahyudi & Prasetyowati, 2013).  

 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 (Restada, 2016). Selain itu menurut penelitian dari Ried dan Walker 
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(2009, dalam Wahyuni (2014)  menyatakan bahwa lama menderita DM berhubungan 

dengan tingkat kecemasan pasien, sehingga akan berakibat terhadap penurunan 

kualitas hidup pasien DM. Lama waktu menderita DM dapat memengaruhi kapasitas 

fungsional, psikologis, dan kesehatan serta kesejahteraan pasien sehingga merasa tidak 

berguna, tidak mampu menjalankan peran,  tidak dapat bekerja seperti semula factor 

perubahan yang terjadi selama di mengalami diabetes. 

 

2.6 Kualitas Hidup Dengan Lama Pengobatan Diabetes Melitus  

 Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 

akan menyertai seumur hidup, menurut Pratiwi (2007) dalam Aini, Fatmaningrum & 

Yusuf (2011) menyatakan pengobatan DM memerlukan waktu yang lama karena DM 

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. 

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). 

  Penyakit yang diderita serta pengobatan yang sedang dijalani oleh seorang 

pasien DM dapat mempengaruhi kapasitas fungsional, psikologis dan kesehatan sosial 

serta kesejahteraan pasien DM. Hal tersebut juga dapat memberikan pengaruh pada 

kualitas hidup pasien DM. (Azila, 2016). Adanya tuntutan terus – menerus selama 

hidup penderita terhadap perawatan dan pengobatan DM, seperti pembatasan atau 

pengaturan diet, monitoring gula darah, pembatasan aktifitas merupkan aspek dari 

penyakit diabetes melitus yang dapat mempengaruhi kualitas hidup (Luckman & 

Sorensen’s, 2000 dalam Restada, 2016).  Selain itu menurut  Riley et al (2009) dalam, 
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Yusra (2010), menyatakan bahwa penyakit diabetes melitus dapat memberikan efek 

psikologis seperti depresi, dimana pasien menunjukan sikap negatif dalam 

pengendalian diabetes melitus seperti tidak mengikuti diet yang telah diprogramkan, 

kurang aktifitas fisik, merokoh dan kurangnya kepatuhan dalam pengobatan  

 Menurut penelitian yang dilakukan Zainuddun & Utomo & Herlina (2015), 

kulitas hidup dengan lama pengobatan berhubungan dengan lemahnya kepatuhan 

pasien dalam pengobatan, yang diakibatkan tingkat stres yang di alami pasien DM 

karena adanya perubahan-perubahan dalam dirinya yang bersifat fisik dan psikologis. 

Stres yang disertai oleh sikap-sikap emosional lainnya  berdampak pada dipatuhi atau 

tidak dipatuhinya penatalaksanaan pengobatan diabetes oleh penderita diabetes. 

Semakin tinggi stres, maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan 

emosional yang dialami oleh penderita diabetes mellitus yang dapat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien DM. 

 

2.7 Hubungan Lama Menderita Dan Lama Pengobatan Diabetes Melitus 

Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus 

 Diabetes melitus 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. Menurut Rahmawati, 

Setiawati & Solehati (2014), ada 4 dimensi dalam kualitas hidup yaitu, dimensi fisik, 

dimensi psikologis, dimensi hubungan sosial dan dimensi lingkungan.  

 Ada beberapa faktor-faktor yang berhungan dengan kualitas hidup pasien DM, 

yaitu lama menderita. Lama menderita atau durasi penyakit diabetes melitus 

berpengaruh terhadap keyakinan pasien dalam pengobatan yang tentunya akan 
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menyebabkan pasien beresiko untuk mengalami kompikasi sehingga memberikan efek 

penurunan terhadap kualitas hidup pasien yang berhubungan secara signifikan 

terhadap angka kesakitan dan kematian yang dapat mempengaruhi usia harapan hidup 

Dm (Ningtyas & Wahyudi & Prasetyowati, 2013).  

 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 (Restada, 2016). Selain itu menurut penelitian dari Ried dan Walker 

(2009, dalam Wahyuni (2014)  menyatakan bahwa lama menderita DM berhubungan 

dengan tingkat kecemasan pasien, sehingga akan berakibat terhadap penurunan 

kualitas hidup pasien DM. Lama waktu menderita DM dapat memengaruhi kapasitas 

fungsional, psikologis, dan kesehatan serta kesejahteraan pasien dimana pasien merasa 

tidak berguna, tidak mampu menjalankan peran,  tidak dapat bekerja seperti semula 

factor dari perubahan yang terjadi setelah dia mengalami diabetes. 

 Selain itu aspek lain yang berhubungan dengan kualitas hidup adalah lamanya 

pengobatan yang di jalani serta adanya tuntutan terus – menerus selama hidup 

penderita terhadap perawatan DM, seperti pembatasan atau pengaturan diet, 

monitoring gula darah, pembatasan aktifitas (Restada, 2016). Pada penelitian yang di 

lakukan Pratiwi (2007) dalam Aini, Fatmaningrum & Yusuf (2011) yang menyatakan 

pengobatan DM memerlukan waktu yang lama karena DM 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. Keadaan yang demikian dapat 

mempengaruhi kapasitas fungsional fisik, psikologis dan kesehatan sosial serta 

kesejahteraan penderita diabetes mellitus yang didefinisikan sebagai kualitas hidup 
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(Quality of Life/QOL). Menurut penelitian yang di lakukan Adikusuma (2016), 

penggunaan obat pada pasien DM memiliki kualitas hidup yang kurang baik hal ini 

disebabkan karena pasien merasakan efek samping dari pengobatan tersebut seperti 

sering merasa capek/lelah, kurang berenergi dan bersemangat. Penelitian ini searah 

dengan penelitin yang dilakukan Zainuddun & Utomo & Herlina (2015), Seseorang 

dengan diabetes akan merasa energinya berkurang sehingga mudah lelah dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari, dan menyebabkan aktivitas fisik serta peran dan 

tanggung jawabnya menjadi berkurang. Selain fungsi fisik yang terganggu, perasaan 

cemas dan mudah tersinggung juga menimbulkan keterbatasan dalam aktivitas sosial. 

Hal-hal tersebut menyebabkan individu merasa kurang sejahtera dan mengurangi 

kualitas hidup. Selain itu, kualitas hidup juga berhubungan dengan lemahnya kepatuhan 

pasien dalam pengobatan, yang diakibatkan tingkat stres yang di alami pasien DM 

karena adanya perubahan-perubahan dalam dirinya yang bersifat fisik dan psikologis. 

Stres yang disertai oleh sikap-sikap emosional lainnya berdampak pada dipatuhi atau 

tidak dipatuhinya penatalaksanaan pengobatan diabetes oleh penderita diabetes. 

Semakin tinggi stres, maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan 

emosional yang dialami oleh penderita diabetes mellitus yang dapat mempengaruhi 

kualitas hidup pasien DM.  

 


