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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

International Diabetes Federation (IDF) tahun 2014 menyatakan bahwa 

lebih dari 371 juta orang di dunia yang berumur 20-79 tahun menderita Diabetes 

Melitus (DM). Indonesia merupakan negara urutan ke-7 dengan prevalensi DM 

tertinggi (Kemenkes, 2013). Prevalensi penderita DM di Indonesia semakin 

meningkat sesuai bertambahnya umur namun mulai umur ≥65 tahun prevalensi 

DM cenderung menurun. Prevalensi DM berdasarkan diagnosis dan gejala 

tertinggi berada pada kelompok umur 55-64 tahun yaitu sebanyak 5,5%. 

Prevalensi DM berdasarkan diagnosis dan gejala cenderung lebih tinggi pada 

masyarakat dengan tingkat indeks penghasilan tinggi atau teratas (3,0%), 

semakin tinggi tingkat indeks kepemilikan maka prevalensi penderita DM 

semakin meningkat. Prevalensi DM lebih banyak pada daerah perkotaan (2,5%) 

daripada pedesaan (1,7%) (Riskesdas, 2013).  

 DM merupakan kumpulan penyakit metabolik dengan ciri adanya 

hiperglikemia yang diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

bahkan kedua-duanya (Ilminovia, 2015). Rahmaningsih (2016) menambahkan, 

DM adalah suatu kelompok penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan 

adanya hiperglikemia. Menurut Riaz (2009), DM dapat menimbulkan beberapa 

komplikasi antara lain penyakit pembuluh darah (angiopati diabetik), 

aterosklerosis, penyakit ginjal (nephropaty diabetic). Selain itu, DM adalah 

penyebab utama gangguan pengelihatan dan kebutaan. 
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Penyakit mata yang ditimbulkan dapat berupa retinopati diabetes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

glaukoma, dan katarak. Timbulnya kerusakan saraf (neuropati diabetik) 

termasuk neuropati perifer, yang sering menyebabkan rasa sakit atau mati rasa 

pada  tungkai dan neuropati otonom, yang bisa menghambat pencernaan, dan 

berkontribusi terhadap disfungsi seksual serta inkontinensia. Neuropati juga 

dapat merusak pendengaran serta organ lainnya. DM menimbulkan kondisi foot 

ulcer dan penyakit kulit lain seperti bisul, penyebab dari non traumatik kaki dan 

kaki amputasi. DM meningkatkan resiko tumor ganas di usus, pankreas, dan 

beberapa organ lainnya. 

American Heart Association  (2011) menyatakan bahwa Penyakit Arteri 

Perifer (PAP) adalah suatu gangguan vaskular karena adanya proses 

aterosklerosis atau tromboemboli, yang dapat mengganggu struktur maupun 

fungsi aorta dan cabang viseralnya serta arteri yang ada di area ekstremitas 

bawah. Saat ini,  diperkirakan lebih dari 202 juta orang di dunia menderita PAP 

(Fowkes, 2013). Prevalensi PAP di Indonesia adalah 9,7%. Hasil ini didapatkan 

dari penelitian AGATHA oleh American Society of Cardiology tahun 2006, 

dimana Indonesia diikutsertakan sebagai subyek penelitian diantara 24 negara 

(Fowkes, 2006). Setiap satu juta orang Indonesia, 13.807 diantaranya menderita 

DM (Rhee, 2015).  

Penelitian Farming Heart Study diperoleh data sebanyak 20% penderita DM 

dari jumlah penderita PAP. DM dapat meningkatkan resiko kejadian PAP 

simptomatik dan asimptomatik sebesar 1,5-4 kali lipat. DM juga mengarah pada 

peningkatan kejadian penyakit kardiovaskular dan kematian lebih dini 
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(Rangkuti, 2008). Resiko terjadinya PAP meningkat seiring dengan keparahan 

dan durasi diabetes (Aboyans et.al., 2012). Resiko terjadinya klaudikasio 

intermitten pada pasien DM dengan PAP memiliki kemungkinan 7-15 kali lipat 

lebih tinggi untuk mengalami amputasi dibandingkan dengan pasien non DM 

dengan PAP (Ilminova, 2015). 

Menurut Thiruvoipati (2015), prevalensi screening PAP dengan 

menggunakan ABI (Ankle Brachial Index) pada pasien DM berusia >50 tahun 

sebesar 29%. Hasil observasi pendahuluan di Posyandu Lansia Langgeng Sehat 

Kelurahan Pucangan menunjukkan bahwa dari 38 lansia yang diperiksa, 9 orang 

diantaranya menderita Penyakit Arteri Perifer (PAP) serta 4 orang diantaranya 

memiliki riwayat DM.  

Berdasarkan gambaran faktor resiko serta komplikasi yang ditimbulkan, 

menjadi sangat penting untuk melakukan identifikasi dan diagnosa lebih dini 

PAP pada DM untuk menghindari resiko kardiovaskular dan serebrovaskular 

yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah komplikasi yang 

ditimbulkan serta mengobatinya. Sesuai firman Allah dalam Q.S: Yunus ayat 57 

yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman.”  

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hubungan antara Diabetes 

Melitus dengan Penyakit Arteri Perifer di Posyandu Lansia Kelurahan Pucangan, 

Kartasura. 
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B.  Rumusan Masalah 

  Apakah ada hubungan antara Diabetes Melitus dengan Penyakit Arteri 

Perifer di   Posyandu Lansia Kelurahan Pucangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mengetahui hubungan antara Diabetes Melitus dengan Penyakit Arteri 

Perifer di   Posyandu Lansia Kelurahan Pucangan. 

2. Tujuan Khusus: 

 Melakukan identifikasi dan diagnosa lebih dini PAP pada DM untuk 

menghindari resiko kardiovaskular dan serebrovaskular yang lebih besar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     a. Ilmu Pengetahuan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu       

pengetahuan tentang arti penting penyakit Diabetes Melitus kaitannya  dan 

dengan Penyakit Arteri Perifer. 

      b. Aspek Pelayanan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  

mengenai pentingnya penanganan pasien penderita Diabetes Melitus yang 

disertai dengan Penyakit Arteri Perifer. 
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       c. Aspek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian 

selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan Diabetes Melitus dan 

Penyakit Arteri  Perifer.  


