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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk dunia yang terkena penyakit DM 

semakin mengkhawatirkan, jumlah penduduk dunia yang menderita DM 

sudah mencapai 171.230.000 orang dan pada tahun 2030 di perkirakan jumlah 

penderita DM akan mencapai jumlah 366.210.000 orang atau naik sebesar 

114% dalam kurun waktu 30 tahun. Menurut Ketua Perkumpulan 

Endokrinologi (PERKENI) Achmad Rudijanto (2015) pasien DM di 

Indonesia diperkirakan mencapai 9,1 juta orang. Tingginya angka tersebut 

menyebabkan Indonesia berada diperingkat kelima negara yang megidap DM 

terbanyak. 

Indonesia menduduki urutan ke lima di dunia sebagai negara 

terbanyak setelah India, Cina, Amerika Serikat, dan Pakistan (Achmad 

Rudijanto, 2015). Laporan statistik dari internasional diabetes federation 

(IDF) tahun 2011 menunjukan bahwa sekarang ada sekitar 230 juta penderita. 

Setiap tahunnya akan bertambah hingga 3% atau sekitar 7 juta jiwa. 

DM adalah suatu penyakit yang masuk dalam kategori penyakit 

metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang diakibatkan karena 

terjadinya kelainan sekresi insulin atau kelainan pada kerja insulin yang 

diakibatkan karena ketidakmampuannya untuk menjalankan fungsinya secara 
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memadai atau yang disebut dengan resistensi insulin dan dapat juga 

diakibatkan oleh keduanya (American Diabetes Association, 2010). 

Secara klinis terdapat tiga tipe DM yaitu DM tipe I yang disebabkan 

kurangnya insulin secara absolute akibat proses autoimun, DM tipe II yang 

merupakan kasus terbanyak (90-95% dari seluruh kasus diabetes) yang 

umumnya mempunyai latar belakang kelainan diawali dengan resistensi 

insulin (Smeltzer, 2008) dan Diabetes Gestasional yaitu diabetes yang terjadi 

pada saat proses kehamilan yang disebabkan oleh perubahan hormonal. 

Peningkatan insedensi DM tipe II tentu akan di ikuti oleh peningkatan 

kejadian komplikasi DM tipe II (Sudoyo, 2009). Komplikasi yang diakibatkan 

oleh DM tipe II secara fisik seperti penurunan masa otot, penurunan berat 

badan, lemas dan juga letih. Komplikasi dapat terjadi dan pengelolaan DM 

tipe II yang harus di lakukan secara konstan dapat menyebabkan perubahan 

psikologis pada penderita seperti mudah cemas, putus asa dan lebih sering 

mengeluh dengan permasalahan kesehatannya (Bush, 2008). Perubahan social 

seperti stigmatisasi dan isolasi dalam kelompok sosialnya (Boyd, 2011). 

Perubahan yang lainnya juga tampak dari aspek lingkungan seperti 

peningkatan kebutuhan keuangan dan penurunan dalam kegiatan rekreasi. 

Berbagai perubahan yang terjadi pada aspek fisik, psikologis, sosial 

dan lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup penderita DM tipe dua 

(Sutedjo, 2012). Manusia merupakan mahkluk biopsikososial dan spiritual 

yang dapat menerapkan sistem terbuka dan juga saling berinteraksi dengan 

orang lain. Manusia selalu ada cara dalam mempertahankan keseimbangan 
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dalam hidupnya. Keseimbangan yang dilakukan setiap manusia dalam 

mempertahankan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

(Alimul, 2006). Kualitas hidup manusia merupakan indikator kesehatan yang 

penting bagi penderita penyakit kronis seperti DM tipe II. Kualitas yang di 

maksud merupakan suatu keadaan sejahtera yang dirasakan oleh penderita 

DM tipe II dan bentuk respon emosional terhadap kepuasan hidup (Bush, 

2008). 

Penanganan DM dilakukan dengan memperbaiki pola hidup. Pola 

hidup dapat diperbaiki dengan terapi farmakologis dan (terapi non 

farmakologis). Salah satu cara yang dapat di lakukan untuk memperbaiki pola 

hidup adalah dengan melakukan latihan fisik secara teratur. Latihan fisik yang 

sesuai untuk penderita DM diantaranya berjalan, bersepeda, berenang, 

melakukan pekerjaan rumah dan senam aerobik. Latihan fisik seperti senam 

aerobik yang teratur juga membantu mencegah keadaan atau penyakit DM. 

Senam aerobik adalah salah satu olahraga kesehatan yang berbentuk 

gerakan-gerakan senam. Senam aerobik yang dilakukan pada penderita DM 

sangat berperan penting dalam menurunkan kadar gula darah, karena pada 

saat melakukan senam menyebabkan otot bekerja aktif sehingga terjadi 

peningkatan pemakaian glukosa dalam darah, hal itu menyebabkan secara 

langsung terjadinya penurunan pada glukosa dalam darah. Dalam tata-

laksananya semua olahraga kesehatan harus tertib untuk keselamatan para 

pesertanya, maka dari itu lebih baik sebelum dilakukan senam terlebih dahulu  
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dilakukaan pemanasan, kemudian latihan inti dan  di akhiri dengan latihan 

penutupan (Giriwoyo, 2007). 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari didalam shahihnya, dari sahabat 

Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda,َماَأْنَزَلاللُهَداًءِإلَّاَأْنَزَلَلُهَشَفاًء Yang artinya “ 

Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya”. Dan 

juga dari riwayat Imam Muslimin dari Jabir bin Abdilah dia berkata bahwa 

Nabi bersabda, َِّلُكلَِّداٍءَدَواٌء،َفِإَذاَأَصاَبالدََّواُءالدَّاَء،َبَرَأِبِإْذِناللِهَعزََّوَجلYang artinya “Setiap 

penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya 

maka dia akam sembuh dengan seiizin Allah Subhanahu wa 

Ta’ala”.(HR.Muslim). 

Hadits-hadits diatas memberikan yang pengertian kepada kita bahwa 

semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. 

Kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa 

menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu 

berobat dan terus berusaha  untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpa. 

Berdasarkan penelitian Pujiindriyani dkk, (2007) tentang pengaruh 

senam aerobik terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita DM 

didapatkan hasil bahwa kadar rata-rata gula darah setalah melakukan senam 

aerobik menjadi 210,14 mg% dengan menggunakan standar deviasi 15,93 

mg% dan penurunan kadar gula darah sebesar 30,14 mg% setelah di lakukan 

perlakuan. Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Purnomo (2004) yang dilakukan di poliklinik penyakit dalam RSUD 

kabupaten kudus yang menyatakan bahwa ada pengaruh olahraga terhadap 
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penurunan kadar gula darah pada penderita DM jenis NIDDM. Penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad Ali yang dilakukan di Iran bahwa latihan 

senam aerobik dapat meningkatkan kesehatan pada penderita DM tipe II. 

Senam aerobik juga berperan penting dalam mengurangi tingkat kecemasan 

yang di alami oleh pederita DM tipe II serta dapat mengontrol susah tidur. 

Perubahan mental yang dialami penderita DM tipe II tersebut akan membantu 

mereka untuk mengontrol penyakit mereka sehingga akan mengalami 

peningkatan kualitas hidupnya.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan kualitas 

hidup pada penderita DM tipe II. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut: apakah ada pengaruh senam aerobik terhadap 

peningkatan kualitas hidup penderita DM tipe II. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan kualitas 

hidup penderita DM tipe II di Posyandu Abadi IX Candi Baru RW.IX, 

Gonilan, Kartasura. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap peningkatan kualitas 

hidup. 

b. Mengetahui kualitas hidup penderita DM tipe II. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah wawasan tentang pengaruh senam aerobik terhadap 

peningkatan kualitas hidup penderita DM tipe II. 

2. Praktis 

a. Bagi Profesi  Fisioterapi 

Sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan pelayan fisioterapi dan 

penelitian khusunya di bidang fisioterapi pada sindroma metabolik. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan pengetahuan dan edukasi tentang senam aerobik 

terhadap peningkatan kualitas hidup penderita DM tipe II. 

c. Bagi Penulis 

Melatih kreatifitas penulis dalam menuangkan gagasan pemikiran 

tentang suatu kajian atau topik dari ilmu-ilmu yang sudah di pelajari. 

d. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk memberikan manfaat dan pengetahuan tentang 

senam aerobik terhadap peningkatan kualitas hidup penderita DM tipe 

II.  


