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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, 

atau kedua-duanya (American Diabetes Assosiation, 2010). Menurut World Health 

Organization (WHO) diabetes melitus adalah penyakit metabolik1kronis yang 

ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (atau gula darah) yang1mengarah 

dari waktu ke waktu ke kerusakan serius pada jantung,1pembuluh darah, mata, ginjal 

dan saraf. Tipe diabetes yang paling umum diabetes melitus tipe 2, dan biasanya 

1pada orang dewasa yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau 

tidak menghasilkan cukup insulin.  

Dalam tiga dekade terakhir, prevalensi1diabetes mellitus tipe 2 telah 

meningkat secara dramatis di beberapa negara. Pada pengidap diabetes, akses ke 

perawatan yang terjangkau termasuk insulin, sangat penting untuk kelangsungan 

hidup mereka. Dewasa ini penyakit diabetes melitus merupakan salah1satu ancaman 

terbesar bagi manusia. Badan World Health Organization (WHO) memperkirakan, 

pada tahun 2000 jumlah pengidap penyakit diabetes melitus yang berusia diatas 20 

tahun berjumlah 150 juta orang dan dalam kurun waktu 25 kemudian pada tahun 

2025,  jumlah itu akan meningkat menjadi 300 juta orang. Ada target yang 

disepakati secara global untuk menghentikan peningkatan diabetes dan obesitas pada 

tahun 2025.  

Secara klinis terdapat 2 jenis diabetes melitus, yaitu Diabetes mellitus tipe 1 
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atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) merupakan kondisi kekurangan 

insulin penkreas akibat destruksi autoimun sel β pankreas, berhubungan dengan 

HLA tertentu pada suatu kromosom dan beberapa autoimunitas serologic dan cell 

mediated. Menurut American Diabetes Assosiation tahun 2005 adapun gejala1yang 

menonjol yaitu sering kencing trutama1dimalam hari, sebagian1besar penderita 

diabetes melitus tipe ini berat badannya normal atau kurus. Biasanya terjadi pada 

usia muda dan memerlukan insulin seumur hidup. Sedangkan diabetes melitus tipe 2 

atau Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM)1tidak mempunyai 

hubungan dengan HLA, virus atau autoimunitas. Yang terjadi akibat resistensi 

insulin pada jaringan perifer yang diikuti produksi insulin sel beta1pankreas  yang 

cukup. 

Insulin merupakan hormon1yang bertugas untuk mengatur keseimbangan 

kadar gula dalam darah. Ketika kadar gula darah tinggi dalam beberapa waktu dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dalam jangka waktu pendek dapat 

menyebabkan hypoglikemia dan ketoacidosis, dan dalam jangka waktu panjang 

dapat terjadi komplikasi  penyakit lain seperti kerusakan pada mata (retinopathy), 

kerusakan pada saraf (neuropathy), penyakit1ginjal (nefropathy diabetic), 

meningkatkan risiko1penyakit jantung juga stroke, hingga menyebabkan kematian. 

Selain itu juga dapat menimbulkan risiko gangguan fungsi kognitif, penurunan1 

kekuatan otot, gangguan keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh pada 

pengidap penyakit ini. 

 Tilling et al (2006)  menjelaskan semakin lama seseorang mengidap penyakit 

diabetes melitus kemungkinan1 terjadinya komplikasi penyakit lainnya dan 
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gangguan kesehatan juga meningkat sehingga risiko jatuh pada pengidap penyakit 

tersebut semakin tinngi.1Chiba et al (2015) juga melakukan penelitian.1yang serupa 

tentang faktor risiko yang berhubungan dengan lansia pada kondisi diabetes melitus 

tipe 2, mendapatkan1hasil yaitu hypoglikemia sebagai faktor risiko1jatuh pada lansia 

dengan kondisi diabetes melitus tipe 2. 

Pada tahun 2012 American Diabetes Assosiation menyatakan mayoritas 

penderita1diabetes mellitus tipe 2 berusia 45-64 tahun. Pernyataan tersebut dikaitkan 

dengan berbagai macam penyakit1degenerative termasuk didalamnya penyakit 

1diabetes mellitus. Dengan bertambah usia selain menempatkan seseorang1mudah 

mengalami diabetes1juga terjadi penurunan kemampuan1 system musculoskeletal, 

input sensoris, serta perlambatan respon motoris yang menyebabkan 

keseimbangan1tubuh menurun dan berisiko tinggi untuk jatuh serta mengalami 

cidera.  

Semakin lama mengidap diabetes melitus tipe 2 maka akan meningkatkan 

terjadinya berbagai macam11komplikasi baik mikrovaskuler  maupun 

makrovaskuler sehingga dapat menyebabkan1penurunan keseimbangan tubuh pasien 

tersebut. Fluktuasi1 gula darah menyebabkan seseorang memiliki risiko jatuh. 

Komplikasi diabetes1seperti gangguan pengelihatan, terjadinya neuropati pada 

ekstremitas bawah, juga postural hipotensi yang menyebabkan peningkatan risiko 

untuk  jatuh (Chiba ., et al , 2015). 

Hiperlikemia pada penderita diabetes juga mengakibatkan gangguan pada 

sistem vestibular. Pada telinga bagian dalam terdapat organ labirin yang berfungsi 

untuk menjaga keseimbangan, mendeteksi perubahan posisi, dan gerakan kepala. Di 
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dalam aparatus vestibularis mengandung endolimfa dan perilimfa juga mengandung 

sel rambut yang dapat mengalami depolarisasi dan hiperpolarisasi tergantung arah 

gerakan cairan (Sherwood, 2011). Menurut Roman et al., 2013 diabetes merupakan 

faktor risiko terjadinya jatuh, disebabkan oleh konsumsi obat-obatan diabetes1dalam 

jangka panjang, pola jalan yang buruk, dan penurunan fungsi kognitif berhubungan 

dan risiko jatuh.  

Puskesmas Arjuno merupakan puskesmas tertua di Kota Malang yang 

beralamat di jalan Arjuno No 17 A. Dalam data Puskesmas Arjuno Kota Malang 

terdapat 1037 pasien diabetes melitus dari empat kelurahan dan luar wilayah yang di 

periksa oleh Puskesmas Arjuno Kota Malang.  Puskesmas ini memiliki PROLANIS 

yaitu Program Pengelolaan Penyakit Kronis untuk Lansia yang mana didalamnya 

tergabung pasien-pasien yang sudah terdiagnosis mengidap penyakit hipertensi dan 

diabetes melitus tipe 2 yang beranggota 90 pasien. Maka dari itu peneliti ingin 

melakukan penelitian observasi hubungan lamanya mengidap diabetes melitus tipe 2 

terhadap risiko jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan lamanya mengidap diabetes melitus tipe 2 terhadap risiko 

jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

C. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan lamanya mengidap diabetes melitus tipe 2 terhadap 

risiko jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang  
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D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi lansia pengidap diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Arjuno Kota 

Malang 

2. Mengidentifikasi risiko jatuh yang dialami lansia pengidap diabetes mellitus tipe 2 di 

Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

3. Menganalisa hubungan lamanya mengidap diabetes melitus tipe 2 terhadap risiko 

jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan lamanya 

mengidap diabetes melitus tipe 2 terhadap risiko jatuh pada lansia di Puskesmas 

Arjuno Kota Malang. 

2. Bagi pembaca, memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah 

gambaran tentang hubungan lamanya mengidap diabetes melitus tipe 2 terhadap 

risiko jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

3. Bagi Puskesmas Arjuno Kota Malang, memberikan informasi tentang hasil penelitian 

yang diperoleh tentang hubungan lamanya mengidap diabetes melitus tipe 2 terhadap 

risiko jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang. 

F. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis penelitian mengenai hubungan lamanya mengidap diabetes 

melitus tipe 2 terhadap risiko jatuh pada lansia di Puskesmas Arjuno Kota Malang belum 

pernah dilakukan, berikut adalah beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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Table 1.1 keaslian penelitian 

No  Jurnal 

penelitian 

Nama 

peneliti 

Tahun 

dan 

tempat 

penelit

ian 

Variabel 

penelitian 

Desain 

penelitian 

dan metode 

pengambilan 

data 

Hasil 

penelitia

n 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

1 Hubungan 

kadar gula 

darah tidak 

terkontrol 

dan lama 

menderita 

diabetes 

melitus 

dengan 

fungsi 

kognitif 

pada subyek 

diabetes 

melitus tipe 

2 

Monika 

L. 

Meloh,  

Karel 

Pandela

ki,   

Cerelia 

Sugeng 

 

2015, 

Manad

o 

Variable 

bebas : 

kadar gula 

darah 

tidak 

terkontrol 

Variabel 

terikat : 

disfungsi 

kognitif 

Desain : 

cross 

sectional 

Metode : 

wawancara 

dan observasi 

Kolerasi 

pearson 

: r=-

0,212 

dan  

r=-0,202 

Tidak 

terdapat 

hubunga

n 

Penelitian ini 

melakukan 

penelitian 

pada kadar 

gula darah 

tidak 

terkontrol 

sedangkan 

yang akan di 

teliti dalam 

penelitian 

saya adalah 

risiko jatuh 

pada pasien 

DM 2 

2 Diabetes 

melitus tipe 

2 pada usia 

lanjut 

Indra 

kurnia

wan 

Pangk

al 

pinang 

Variabel 

bebas : 

lanjut usia 

Variabel 

terikat : 

Diabetes 

mellitus 

tipe 2 

Desain : 

(tidak 

dituliskan) 

Metode : 

observasi 

(tidak 

dituliska

n) 

Penelitian ini 

mengkaji 

pennelitian 

menggunaka

n sampel DM 

tipe 2 pada 

lanjut secara 

umum, 

sedangkan 

yang akan di 

teliti dalam 

penelitian 

saya adalah 

risiko jatuh 

pada pasien 

DM tipe 2 

3 
Hubungan 

Derajat 

Neuropati 

Dengan 

Keseimbang

an 

Ria 

Desita 

2017, 

Padan

g 

Variabel 

bebas : 

pasien 

diabetic 

neuropati 

Desain : 

cross 

sectional 

Metode : 

Chi 

squere : 

(p= 

0,001; 

α= 0,05) 

Penelitian ini 

meneliti 

derajat 

neuropati 

terhadap 
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Fungsional 

Pada Pasien 

Neuropati 

Diabetik 

 

Variabel 

terikat : 

keseimban

gan 

fungtional 

observasi, 

wawacara Adanya 

hubugan 

keseimbanga

n fungsional 

pada pasien 

neuropati 

diabetic  

sedangkan 

yang akan di 

teliti dalam 

penelitian 

saya adalah 

risiko jatuh 

pada pasien 

DM tipe 2 

4 
The Impact 

of Diabetic 

Neuropathy 

on Balance 

and on the 

Risk of 

Falls in 

Patients 

with Type 2 

Diabetes 

Mellitus: A 

Cross-

Sectional 

Study 

 

Bogdan 

Timar, 

et. al 

2016, 

Timiso

ara, 

Roma 

Variabel 

bebas : 

diabetik 

neuropati  

Variabel 

terikat: 

keseimban

gan dan 

risiko 

jatuh  

Desain : 

cross 

sectional 

Metede : 

observasi, 

wawancara 

Spearma

n (r = -

0.479; 

p<0.001

) 

Penelitian ini 

melakukan 

penelitian 

pada pasien 

diabetes 

neuropati, 

sedangkan 

yang akan 

diteliti dalam 

penelitian 

saya adalah 

risiko jatuh 

pada pasien 

DM tipe 2 

5 
Peningkatan 

keseimbang

an postural 

menggunaka

n 

pengukuran 

berg 

balance 

scale (BBS) 

pada lansia 

di sasana 

panti mulyo 

sragen 

 

Adit 

Prasety

o 

Semar

ang 

Variabel 

bebas : 

lansia 

Variabel 

terikat : 

keseimban

gan 

postural 

Desain : one 

group pre 

teast – post 

test 

Metode : 

intervensi 

Sig (2-

tailed) = 

0,418 < 

0,05 

H1 

diterima 

Penelitian ini 

melakukan 

pengukuran 

berg balance 

scale (BBS) 

pada lansia  

Pada 

penelitian 

saya 

menggunaka

n sampel 

lansia dengan 

DM tipe 2 

6 
Understand

Roman  2013,  Variabel Desain : Odds Pada 
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ing1the1rel

ationship 

between 

type12 

diabetes 

mellitus1an

d falls 

in1older 

adults:1 

a1prospecti

ve cohort 

study. 

 

et., al 
bebas : 

diabetes 

tipe 2 

Variabel 2 

terikat: 

risiko 

jatuh   

prospective 

chohort 

Metode : 

observasi, 

wawancara 

Ratio 

2.25, 

95%1CI 

1.21-

4.15, 

p = 0.010 

penelitian ini 

menggunaka

n Time Up 

and Go test 

(TUG) 

sedangkan 

pada 

penelitian 

saya 

menggunaka

n Berg 

Balance 

Scale. 

7 
Falls as a 

complicatio

n 

of1diabetes 

mellitus in 

older 

people. 

Tilling 

Lm., et 

al 

2006 Variabel 

bebas : 

diabetes 

pada 

orang tua 

Variable 2 

: risiko 

jatuh  

Desain : 

population-

based 

Metode : 

observasi, 

wawancara 

kuesioner 

RR = 

7,83 

(2,948–

20,799) 

Penelitian ini 

melakukan 

observasi 

pada pasien 

diabetes 

secara umum 

sedangkan 

pada 

penelitian 

saya 

melakukan 

observasi 

pada pasien 

diabetes 

melitus tipe 

2. 

8 
Risk1Facto

rs 

associated 

with falls in 

elderly1pat

ients 

with1type 2 

diabetes 

Chiba ., 

et al 

2015, 

Jepang 

Variabel 

bebas: 

pasien 

usia lanjut 

dengan 

diabetes 

mellitus 

tipe 2 

Variabel 

terikat : 

risiko 

jatuh 

Desain : 

cross 

sectional 

Metode : 

observasi, 

Timed Up 

and Go test 

p = 

0,039 

 

Penelitian ini 

menggunaka

n alat ukur 

Timed Up 

and Go test 

Sedangkan 

penelitian 

yang saya 

lakukan 

menggunaka

n Berg 

Balance 

Scale. 
 


