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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2010, 

Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

atau kedua-duanya. Sedangkan Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah defek 

sekresi insulin, dimana pankreas tidak mampu menghasilkan insulin yang 

cukup untuk mempertahankan glukosa plasma yang normal, sehingga 

terjadi hiperglikemia yang disebabkan  insensitifitas seluler akibat isulinn 

(Corwin, 2009).              

Prevalensi diabetes melitus (DM) di indonesia menurut Federasi 

Diabetes International IDF Diabetes Atlas, tahun 2013 mencapai 

8.554.155 orang dan menjadi peringkat ke 7 di dunia. Sedangkan data 

terbaru ditahun 2015 yang ditunjukan oleh Perkumpulan Endokrinologi 

(PERKENI) menyatakan bahwa jumlah penderita diabetes di Indonesia 

telah mencapai 9,1 juta orang, sehingga menjadi peringkat ke 5 teratas 

diantara negara-negara lainnya. Menurut WHO (World  Health 

Organization) memperkirakan jumlah penderita diabetes akan semakin 

melonjak, dari semula 8,4 juta tahun 2000 menjadi 21,3 juta di tahun 2030. 

Sedangkan untuk prevalensi DM di Jawa Tengah menurut data 

Dinas Kesehatan DM Tipe I sebesar 0,06 % dan DM Tipe II 0,55 % 
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(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013). Selain itu, di Surakarta 

kasus DM menjadi peringkat kedua pada pola penyakit tidak menular 

dengan prevalensi DM Tipe 1 sebanyak 3.001 kasus dan Tipe II sebanyak 

46.741 (Dinas Kesehatan Surakarta, 2014). 

Pada oktober 2011 di surakarta telah dibentuk kelompok 

Paguyuban Diabetes Mellitus Surakarta (Padimas) yang pada awalnya 

berjumlah 80 orang. Pada tahun 2016 jumlah anggota yang bergabung di 

Padimas tercatat 437 orang yang terdiri dari pasien DM tipe 2 ada 218 

orang dan 219 orang menderita hipertensi dan penyakit lainnya. Dengan 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penderita DM 

tipe 2 terus meningkat. 

       Konsekuensi dari peningkatan angka kejadian Diabetes Mellitus 

adalah meningkatnya masalah kesehatan lain akibat komplikasi yang 

ditimbulkan, salah satunya penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif 

merupakan kemampuan melakukan atensi, registrasi, memori, kalkulasi, 

mengingat kembaili (recall), bahasa, pertimbangan, membaca dan menulis 

serta kemampuan visuospasial (Saunderajen,2010).  

Penurunan fungsi kognititf dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti penuaan, genetik dan penyakit penyerta seperti hipertensi dan 

dislipidemia. Selain itu, hiperglikemia dan hipoglikemia, gangguan insulin 

seperti resistensi insulin dan insufisiensi insulin, telah terbukti 

menyebabkan penurunan fungsi kognitif pada subjek DM (McNamara, 

2011). 
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Lamanya menderita DM tipe 2 mempengaruhi penurunan fungsi 

kognitif. Pasien DM tipe 2 yang tidak mengkonsumsi obat memiliki resiko 

penurunan fungsi kognitif lebih tinggi dibandingkan dengan penderita 

yang mengkonsumsi obat seperti hipoglikrmik oral dengan durasi < 10 

tahun (Logroscini et al., 2004).  

Gangguan fungsi kognitif dapat diukur dengan menggunakan Mini 

Mental State Examination (MMSE). MMSE adalah Pemeriksaan fungsi 

kognitif meliputi evaluasi memori, orientasi, bahasa,  kalkulasi, praksis, 

visuospasial, visuoperseptual. MMSE adalah salah satu screening yang 

berguna untuk mengetahui adanya disfungsi kognisi (PERDOSSI, 2007).   

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara lamanya menderita DM Tipe 2 

terhadap penurunan fungsi kognitif di GRHA Diabetika Surakarta.  

B. Rumusan Masalah 

      Apakah ada hubungan lamanya menderita Diabetes Mellitus Tipe 2 

dengan fungsi di GRHA Diabetika Surakarta. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara lamanya menderita diabetes mellitus tipe 

2 dengan fungsi di GRHA Diabetika Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan variabel perancu dengan hubungan 

antara lamanya menderita diabetes mellitus tipe 2 dengan fungsi 

kognitif di GRHA Diabetika Surakarta.  
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D. Manfaat 

1. Bagi Responden 

       Memberikan pengetahuan tentang diabetes mellitus tipe 2, fungsi 

kognitif  dan seberapa pentingnya hal tersebut untuk kesehatan.  

2. Bagi GRHA Diabetika Surakarta 

       Memberikan tambahan informasi dan pengembangan pelayanan 

kesehatan pada penderita diabetes mellitus tipe 2, gangguan fungsi 

kognitif dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

3. Bagi peneliti dan institusi penelitian  

       Memberikan pengetahuan dan menyediakan data dasar yang dapat 

digunakan sebagai penelitian selanjutnya yang terkait dengan diabetes 

mellitus tipe 2 dan fungsi kognitif. 

 


