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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Diabetes Mellitus (DM) atau kencing manis merupakan salah satu

jenis penyakit menahun, yang angka kejadiannya semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari lembaga kesehatan dunia atau

world health organization (WHO) mencatat pada tahun 2000, penderita

diabetes mellitus di Indonesia sebanyak 8,4 juta orang, dan diperkirakan

akan meningkat menjadi 21,3 juta penderita pada tahun 2030 mendatang.

Meskipun penyakit ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun,

penyakit ini dapat dicegah dengan cara memperbaiki pola gaya hidup

misalnya dengan mengkonsumsi sejumlah kalori secukupnya sesuai

dengan kebutuhan, aktif menjalankan aktifitas harian, mekakukan olahraga

dengan teratur, menjaga berat badan tetap ideal, dan berhenti merokok

bagi yang memiliki kebiasaan merokok. (Rudijanto, 2014).

Laporan International Diabetes Federation ( IDF ) pada tahun

2013 menunjukkan bahwa di berbagai negara terjadi peningkatan

prevalensi diabetes mellitus yang cukup tinggi. Indonesia  merupakan

salah satu negara dengan angka prevalensi diabetes mellitus ke tujuh

terbanyak di dunia dengan angka 8,5 juta penderita setelah Cina (98,4

juta), India (65,1 juta), Amerika (24,4 juta), Brazil (11,9 juta), Rusia (10,9
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juta), Mexico (8,7 juta), Indonesia (8,5 juta), kemudian diikuti Jerman (7,6

juta), Mesir (7,5 juta), dan Jepang (7,2 juta). (Rudijanto, 2014).

Pada tahun 2013, proporsi penduduk Indonesia yang berusia ≥15

tahun dengan DM adalah 6,9 persen. Penderita yang terkena bukan hanya

berusia senja, namun banyak pula yang masih berusia produktif.

Prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter dan gejala meningkat sesuai

dengan bertambahnya umur, Jumlah penderita DM terbesar berusia antara

40-59 tahun, namun mulai umur ≥ 65 tahun cenderung menurun.

(Rudijanto, 2014).

Data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013,

terjadi peningkatan prevalensi  Diabetes mellitus di 17 propinsi seluruh

Indonesia dari 1,1% (2007) meningkat menjadi 2,1% di tahun 2013 dari

total penduduk sebanyak 250 juta. Dari data-data prevalensi kejadian

Diabetes Mellitus di atas, salah satunya Propinsi Jawa Tengah dengan

jumlah penderita DM paling tinggi sebanyak 509.319 jiwa di kota

Semarang (Profil Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2011).

Data yang termuat dalam Profil dari Dinas Kesehatan Kabupaten

(DKK) Sukoharjo tahun 2011 terdapat 17.172 jiwa yang menderita

Diabetes Mellitus dari jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sebanyak

857.788 jiwa. Salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

yang memiliki insiden Diabetes mellitus mencapai 1.256 jiwa adalah

Kecamatan Kartasura dari total jumlah penduduk sebanyak 90.089 jiwa.

Di wilayah Kecamatan Kartasura terdapat 12 desa/ kelurahan dengan rata-
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rata setiap desa memiliki insiden kasus diabetes mellitus. Insiden Diabetes

Mellitus tertinggi terdapat di Desa Makamhaji dengan 65 kasus dari total

penduduk sejumlah 10.562 jiwa (Profil Puskesmas Kartasura, 2013).

Studi pendahuluan yang telah dilakukan, frekuensi kasus pasien

diabetes mellitus yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam

Surakarta cukup tinggi. Data yang diambil dari rekam medik menunjukkan

pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak

198 orang pasien penderita Diabetes Mellitus. Data ini menunjukkan

bahwa diabetes mellitus menempati urutan pertama diikuti penyakit kronis

yang lainnya seperti Stroke ( Cardio Vaskuler Accident) 152  pasien,

hipertensi sebanyak 92 pasien, Sirosis Hepatis sebanyak 81 pasien, dan

terakhir yaitu Hepatitis sebanyak 30 orang pasien (Data Rekam Medik

RSIS, 2015).

Pada observasi awal pada 1 tahun terakhir ini, yakni sepanjang

tahun 2015 di bangsal penyakit dalam Rumah Sakit Islam Surakarta,

peneliti mengobservasi selama merawat pasien diabetes, mayoritas

pasien tersebut menunjukkan distress yang berhubungan dengan penyakit

yang dideritanya. Hal ini disebabkan karena pasien yang mengetahui jika

dirinya sudah menderita diabetes merasakan adanya kekhawatiran

berlebih apabila penyakit yang diderita ternyata tidak kunjung sembuh.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar hubungan lama

sakit dengan tingkat distress pada pasien diabetes mellitus selama

dirawat di Rumah Sakit Islam Surakarta.
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Dari uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui

lebih lanjut tentang lama pasien sakit dengan tingkat distress pasien

Diabetes itu sendiri. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberi

masukan kepada para tenaga medis dan pasien lain yang menderita

Diabetes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan dalam latar belakang, maka dapat

dirumuskan permasalah sebagai berikut : “ adakah hubungan antara lama

sakit dengan tingkat distress pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit

Islam Surakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara lama sakit dengan tingkat distress pada

pasien diabetes melitus di Rumah Sakit Islam Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan karakteristik personal penyakit DM.

b. Mendeskripsikan lama pasien sakit di Rumah Sakit Islam

Surakarta.

c. Mengetahui tingkat distress pasien DM di Rumah Sakit Islam

Surakarta.

d. Menganalisa hubungan antara lama sakit dengan tingkat distress

pada pasien DM di Rumah Sakit Islam Surakarta.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu

pengetahuan terutama dalam masalah lamanya pasien sakit dengan

tingkat distress pada pasien diabetes mellitus itu sendiri.

2. Manfaat praktis

a. Bagi tenaga kesehatan

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan

wacana  terutama bagi tenaga kesehatan seperti perawat, dokter,

serta pasien DM atau yang bukan pasien diabetes mellitus untuk

mengetahui tingkat distres pasien yang terkena DM yang sudah

lama didiagnosa maupun yang belum lama didiagnosa.

b. Bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri merupakan pengalaman berharga karena

dapat mengetahui tingkat distres pasien DM yang sudah lama

maupun belum lama didiagnosa serta menambah pengetahuan

tentang penyakit DM yang berguna untuk kehidupan mendatang,

baik bagi peneliti maupun bagi keluarga peneliti kelak.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat awam khususnya maupun masyarakat luas

pada umumnya agar lebih mengetahui tentang penyakit DM

khususnya pada tingkat distres pasien yang terkena DM yang

menahun maupun belum lama terdiagnosa penyakit tersebut.
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E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran pustaka, peneliti menemukan penelitian yang hampir

sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ary Januar, 2013. Meneliti hubungan diabetes distress dengan

perilaku perawatan diri pada penyandang DM Tipe 2 di wilayah kerja

Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan

metode pendekatan cross sectional. Kesimpulan dari penelitian ini

adalah terdapat hubungan signifikan antara diabetes distress dengan

perilaku perawatan diri pada penyandang DM tipe 2 di wilayah kerja

Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember.

2. Maryanti, 2009. Meneliti tentang Hubungan antara pelaksanaan olah

raga dengan terkontrolnya kadar gula darah pada penderita DM di

Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Sleman Yogyakarta. Jenis

penelitian non eksperimental dengan rancangan cross sectional.

Jumlah responden total (total sampling) 30 orang. Intrumen yang

digunakan adalah lembar kuisioner dan rekam medik penderita

Diabetes Mellitus. Hasil penelitian ada hubungan yang bermakna

antara pelaksanaan olahraga dengan terkontrolnya kadar gula darah

pada pasien penderita Diabetes Mellitus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah

terletak pada :
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a. Variabel

Variabel pada penelitian sebelumnya adalah diabetes distress

dengan perilaku perawatan diri dan pelaksanaan olah raga

dengan terkontrolnya kadar gula darah pada penderita DM,

sedangkan yang dilakukan peneliti menggunakan variabel lama

sakit dengan tingkat distress.

b. Sampel

Sampel pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan tehnik

total sampling, sedangkan tehnik yang dilakukan peneliti

adalah accidental sampling.

c. Tempat

Tempat penelitian sebelumnya yaitu di Puskesmas Rambipuji

Kabupaten Jember dan Poliklinik Penyakit Dalam RSUD

Sleman Yogyakarta, sedangkan yang dilakukan peneliti adalah

di Bangsal Rawat Inap RSI Surakarta.


