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HUBUNGAN LAMA MENDERITA DIABETES MELITUS DENGAN KUALITAS
HIDUP PADA LANSIA DI PUSKESMAS PAJANG KOTA SURAKARTA

Abstrak

Usia harapan hidup di Indonesia pada periode 2015-2020 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu berada pada angka 69,5 tahun. Di Jawa
Tengah sendiri jumlah lansia menempati urutan ketiga terbanyak di Indonesia dengan
persentase lansia mencapai 10,34%. Kualitas hidup lansia dapat dipengaruhi oleh penyakit
kronis, salah satunya adalah DM yang banyak diderita oleh lansia di Indonesia. Semakin
lama seseorang menderita DM kemungkinan terjadinya penurunan kondisi akan semakin
besar, selain itu semakin lama menderita suatu penyakit maka semakin besar pula
kemungkinan terjadinya komplikasi dan mortalitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah terdapat hubungan antara lama menderita dan kualitas hidup pada lansia
yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pajang dengan metode penelitian deskripsi korelasi.
Lansia dengan DM di Kota Surakarta pada tahun 2016 yang melakukan perawatan di
Puskesmas mencapai 1.293, populasi pada penelitian ini sebanyak 249 lansia, sedangkan
untuk sampel yang digunakan sebanyak 100 lansia yang diambil menggunakan teknik
sampling purposive sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner DQLCTQ-R yang
berjumlah 34 pertanyaan dan analisis data yang digunakan adalah chi-square. Hasil penelitian
diperoleh nilai X2 = 15,198, p = 0,001. Berdasarkan hasil nilai p < 0,05 sehingga terdapat
hubungan antara lama menderita DM dengan kualitas hidup pada lansia yang bertempat
tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pajang Kota Surakarta.

Kata kunci : lama menderita DM, kualitas hidup, lansia, DQLCTQ-R, Indonesia

Abstract

Life expentancy in Indonesia from the year of 2015-2020 has increased from the previous
period, which was at the age of 69,5 year olds. Especially in Central Java, the number of
elderly is massively spot on the third rank in Indonesia and reached 10,34% from total
population in Central Java. The quality of life elderly can be influenced by a chronic disease.
DM is one of a chronic disease which mostly suffered by elder people in Indonesia. The
longer a person suffering a DM, the more possibilities of a decline of the condition. In
addition, the longer a disease endured, the more potential occurrence of a complication and
mortality. The purpose of this research is to know whether is there any relationship between
the suffering period with life quality of elder people who live in the area of Pajang’s
Puskesmas. The method used in this research is correlational description. The number of
elder people who suffered a DM in Surakarta city in 2016, and those who took a treatment at
the Puskesmas reached 1.293. The population of this research is 249 people, and the number
of sample used is 100 people who chosen by purposive sampling technique. This research
employed a questionnaire of DQLCTQ-R consisted 34 questions, which then analyzed using
Chi-Square. The result shows that the X2 is 15,198 and the p-value of 0,001. According to the
result p-value < 0,05, which means there is a relationship between suffering period of DM
with life quality of elder people who live in the area of Pajang’s Puskesmas Surakarta.

Keywords : suffering period of DM, quality of life, elderly, DQLCTQ-R, Indonesia
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1. PENDAHULUAN

Tingginya usia harapan hidup pada suatu negara menunjukan bahwa tingkat

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pada negara tersebut semakin baik. Usia harapan

hidup masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 68,6 tahun

menjadi 69,5 tahun (UN DESA, 2015). Menurut data Survei Ekonomi Nasional tahun

2012 provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk usia lansia

tertinggi setelah DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Total populasi lansia di provinsi Jawa

Tengah mencapai 10,34% dari jumlah total penduduk.

Usia yang semakin bertambah mengakibatkan fisik seseorang akan mengalami

perubahan, termasuk masalah kesehatan orang tersebut. Menurut Nugroho dalam Rohmah

(2012) proses penuaan seseorang juga dapat menimbulkan masalah, baik secara fisik,

mental, biologis maupun sosial ekonomi. Permasalahan yang timbul pada lansia dapat

menyebabkan penurunan kualitas hidup, seperti penurunan kapasitas mental, depresi,

kepikunan, maupun berubahnya peran sosial.

Kualitas hidup lansia dapat dipengaruhi juga karena adanya penyakit kronis yang

telah bertahun-tahun diderita. Selain itu penyakit kronis merupakan penyakit yang

penyembuhannya jarang sembuh secara total. Penyakit kronis yang diderita selama

bertahun-tahun dapat menyebabkan komplikasi apabila tidak ditangani secara tepat.

Permasalahan medis, sosial, dan psikologis dapat muncul diakibatkan penyakit kronis

sehingga kualitas hidup mengalami penurunan. Penyakit tidak menular (PTM) yang

banyak diderita oleh lansia salah satunya adalah DM. Berdasarkan hasil Riskesdas pada

tahun 2013 DM menempati urutan kelima penyakit tidak menular yang banyak diderita

lansia.

Kualitas hidup penderita DM dapat dipengaruhi oleh lamanya seseorang menderita

suatu penyakit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risnasari pada tahun 2010

menyebutkan seseorang yang sudah lama menderita DM dapat mempengaruhi kondisi dan

berdampak pada kualitas hidup penderita DM. Hal ini dikarenakan sebanyak 56,14% atau

32 orang dari 57 responden tidak mematuhi diit yang telah ditentukkan. Salah satu

penyebabnya adalah terjadinya rasa bosan karena sudah terlalu lama mengikuti aturan-

aturan pengobatan yang harus selalu dipatuhi, sehingga menyebabkan tingkat gula darah

pada pasien meningkat dan menurunkan kondisi pasien.

Penurunan kondisi pasien dapat menyebabkan timbulnya komplikasi seperti gagal

ginjal, stroke, jantung, kebutaan, dan bahkan terjadi amputasi apabila terdapat luka yang

sulit sembuh dan terjadi pembusukan (Purba et al., 2008). Kualitas hidup pada penderita
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DM mengalami penurunan, terutama pada aspek kehidupan seseorang seperti

mempengaruhi psikologi karena mengidap penyakit kronis, pembatasan diet, berubahnya

kehidupan sosial, kontrol metabolisme yang tidak adekuat, komplikasi yang menyertai,

serta ketidakmampuan bertahan lebih lama (Pichon-Riviere, et al., 2015).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode

deskripsi korelasi. Penelitian ini dilakukan kepada lansia yang menderita DM dan

bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pajang Kota Surakarta. Populasi pada

penelitian ini berjumlah 249 lansia penderita DM. Perhitungan besar sampel menggunakan

rumus Lemeshow diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 lansia. Pemilihan sampel

menggunakan teknik purposive sampling yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi sampel diantaranya adalah lansia dengan DM, usia ≥ 60 tahun, tinggal

diwilayah kerja Puskesmas Pajang, setuju menjadi responden, dan bisa membaca dan

menulis. Kriteria eksklusi sampel yang akan digunakan adalah lansia yang kurang

komunikatif, lansia yang memiliki pendamping namun ketika dilakukan penelitian

pendamping tidak ada. Pengambilan data penelitian yaitu dengan cara membagikan angket

dan kuesioner DQLCTQ-R kepada sampel. Uji data pada penelitian ini menggunakan uji

Chi-Square.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Karakteristik reponden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel, yaitu

responden didominasi rentang usia 60-69 tahun (97%), jenis kelamin perempuan

(57%), pendidikaan terakhir SD (30%), status pekerjaan responden terbanyak yaitu

sebagai IRT/pensiunan/tidak bekerja (42%), memiliki 1 penyakit lainnya yang

menyertai (62%), dan tinggal bersama keluarga (88%).
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Tabel 1 Karakteristik Responden
No. Karakteristik Frekuensi Persentase (%)
1. Usia

a. Usia 60 – 69 Tahun
b. Usia ≥ 70 Tahun

Total

97
3

100

97
3

100
2. Jenis Kelamin

a. Laki-laki
b. Perempuan

Total

43
57
100

43
57
100

3. Pendidikan
a. Tidak Sekolah
b. SD
c. SMP
d. SMA
e. Sarjana

Total

16
30
20
20
14
100

16
30
20
20
14
100

4. Pekerjaan
a. Buruh
b. Wiraswasta/Swasta
c. IRT/Pensiunan/Tidak Bekerja

Total

25
33
42

100

25
33
42

100
5. Penyakit Lain yang Diderita

a. 1 penyakit
b. 2 penyakit atau lebih

Total

62
38
100

62
38
100

6. Tempat Tinggal
a. Tinggal Sendiri
b. Dengan Keluarga

Total

12
88
100

12
88
100

3.2 Analisis Univariat

3.2.1 Distribusi Lama Menderita DM

Tabel 2 Lama Menderita DM
No Tendensi Sentral Nilai
1. Lama Menderita Terlama 16 Tahun
2. Lama Menderita Terendah 2 Tahun
3. Rata-rata Lama Mederita Responden 6,99 Tahun
4. Standar Deviasi 3,702

Standar deviasi lama menderita bernilai 3,072, sehingga pengelompokan

durasi lama menderita DM yaitu durasi pendek (2-3 tahun), durasi sedang (4-10

tahun), dan durasi panjang (11-16 tahun). Durasi terbanyak yang diderita oleh

lansia penderita DM pada penelitian ini yaitu berada pada kelompok durasi
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sedang (4-10 tahun) dengan jumlah responden sebanyak 66 dari 100 responden

yang berpartisipasi.

Tabel 3 Distribusi Lama Menderita DM
No Lama Menderita Frekuensi Persentase (%)
1. Durasi Pendek (2-3 Tahun) 11 11
2. Durasi Sedang (4-10 Tahun) 66 66
3. Durasi Panjang (11-16 Tahun) 23 23

Total 100 100

3.2.2 Distribusi Kualitas Hidup Lansia

Tabel 4 Kualitas Hidup Lansia
No Tendensi Sentral Nilai
1. Nilai Minimum 70
2. Nilai Maksimum 148
3. Mean 120,11
4. Standar Deviasi 16,497

Kualitas hidup lansia berdasarkan hasil analisa data memiliki nilai rata-

rata 120,11, sehingga berdasarkan nilai tersebut seseorang yang memiliki skor

penilaian kurang dari nilai rata-rata (< 120,11) memiliki kualitas hidup kurang

baik dan yang memiliki skor sama atau lebih dari nilai rata-rata (≥ 120,11)

memiliki kualitas hidup baik. Sebanyak 60 responden memiliki kualitas hidup

baik dan 40 responden memiliki kualitas hidup kurang baik.

Tabel 5 Distribusi Kualitas Hidup
No Kualitas Hidup Frekuensi Persentase (%)
1. Baik 60 60
2. Kurang Baik 40 40
3. Total 100 100

3.3 Analisis Bivariat

Tabel 5 Hubungan Lama Menderita DM dengan Kualitas Hidup

Lama Menderita
Kualitas Hidup

N P X2Kurang
Baik

% Baik %

Durasi Pendek 0 0 11 100 11 0,001 15,198
Durasi Sedang 35 53 31 47 66
Durasi Panjang 5 22 18 78 23
Total 40 40 60 60 100

Hubungan antara lama menderita dengan kualitas hidup berdasarkan analisis

data dengan uji chi-square menunjukkan bahwa lama menderita memiliki hubungan

yang signifikan dengan kualitas hidup penderita. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai
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signifikansi (p-values) 0,001, sehingga nilai signifikansi pada penelitian < 0,05 maka

H0 ditolak dan Ha diterima.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Karakteristik Responden

Penderita DM berdasarkan penelitian yang dilakukan, karakteristik

berdasarkan usia menempatkan rentang usia 60 - 69 tahun berada pada posisi

tertinggi dengan jumlah sebanyak 97 responden. Berdasarkan rentang usia

tersebut responden merupakan termasuk kedalam kelompok lansia. Sebanyak 3

resonden sisanya merupakan kelompok lansia dengan resiko tinggi yang berada

pada rentang usia ≥ 70 tahun.

Usia menurut Sudoyo (2009) dapat mempengaruhi terjadinya DM.

Bertambahnya usia seseorang semakin meningkat pula kemungkinan terkena

DM, hal ini disebabkan karena dengan semakin bertambahnya usia maka

semakin meningkat pula kadar gula darah, selain itu peningkatan gula darah

dapat terjadi karena batas toleransi pada kadar gula seseorang akan semakin

tinggi. Saat memasuki usia lebih dari 30 tahun maka seseorang mengalami

perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia. Seseorang yang telah memasuki

usia 30 tahun keatas kadar gula darah puasanya akan meningkat 1 – 2 mg/dL

setiap tahunnya, sedangkan 2  jam setelah makan gula darah meningkat 5,6 – 13

mg/dL.

DM tipe 2 merupakan tipe DM yang banyak diderita dengan jumlah

mencapai 95% dari jumlah keseluruhan penderita DM. DM tipe ini banyak

diderita oleh seseorang yang telah memasuki usia lebih dari 40 tahun. Seseorang

yang telah memasuki usia lebih dari 40 tahun akan mengalami retensi insulin,

hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kemungkinan seseorang menderita

DM tipe 2 terutama pada usia lansia (Smeltzer & Bare, 2008).

Penderita DM tertinggi dialami oleh perempuan, hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2015) menyebutkan bahwa wanita

memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit DM disebabkan karena memiliki

peluang peningkatan lebih besar pada IMT. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar

tahun 2008 menyebutkan pravelensi kejadian DM pada perempuan meningkat

sampai 57%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Allorerung (2016) di Manado

menyebutkan, 58,8% responden yang dilakukan sebagai sampel penelitian
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merupakan perempuan, dalam penelitian tersebut juga disebutkan perempuan

memiliki resiko lebih tinggi 2,777 kali daripada laki-laki.

Karakteristik tingkat pendidikan pada responden penelitian didapatkan

sebanyak 66% merupakan responden dengan tingkat pendidikan rendah.

Pendidikan rendah ini sendiri merupakan seseorang yang hanya mengenyam

pendidikan sampai batas SMP, rinciannya yaitu sebanyak 16% tidak sekolah,

30% SD, dan 20% SMP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malamtiga

(2017) sebanyak 44 responden dari 54 responden penderita DM pada lansia

memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga tingkat pendidikan

rendah merupakan karakteristik responden yang mendominasi dibandingkan

dengan tingkat pendidikan tinggi.

Kelompok ibu rumah tangga, pensiunan, dan tidak bekerja merupakan

kelompok kerja tertinggi yang banyak dilakukan oleh lansia penderita DM,

sebanyak 42 responden berada dikelompok ini. Kelompok kerja terendah pada

responden yaitu buruh dengan jumlah sebanyak 25 responden. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2014), pada penelitian tersebut

lansia dengan DM banyak yang tidak bekerja, yaitu dengan jumlah di kelompok

kasus 24 responden (85,7%) dan 59 responden (77,6%) pada kelompok kontrol.

Hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan bertambahnya usia maka semakin

lemah fisik untuk melakukan pekerjaan, selain itu dengan bertambahnya usia

maka semakin banyak pula orang yang sudah pensiun.

Responden yang dijadikan dalam penelitian keseluruhannya memiliki

penyakit lain yang menyertai. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 62

responden (62%) setidaknya memiliki 1 penyakit lain yang menyertai DM,

sedangkan sebanyak 28 responden (28%) memiliki 1 atau lebih penyakit yang

menyertai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Restada (2016) yang

diperoleh 60 responden (67,4%) dengan DM memiliki 1 penyakit lainnya yang

menyertai, sedangkan sebanyak 29 responden (32,6%) memiliki 2 atau lebih

penyakit lainnya yang menyertai. Seseorang yang memiliki kadar gula darah

yang tinggi dan tidak dilakukan penanganan secara tepat dan terjadi secara terus

menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan timbulnya masalah

lainnya, masalah yang dapat muncul dapat berupa masalah mikrovaskuler

maupun makrovaskuler.
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Lansia penderita DM di wilayah Puskesmas Pajang sebanyak 88 responden

tinggal bersama keluarganya, sedangkan sebanyak 12 responden tinggal sendiri.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumiati (2009), yaitu

sebanyak 31,66% lansia dari jumlah populasi memilih untuk tinggal sendiri.

Menurut Church dalam Kusumiati (2009) lansia banyak yang tinggal di

lingkungan masyarakat dibandingkan tinggal di institusi seperti panti wredha,

hanya sebanyak 5% yang tinggal di panti wredha. Sebanyak 95% terbagi ada

yang tinggal bersama keluarga dan ada pula yang tinggal sendiri. Lansia yang

memilih tinggal sendiri berada pada kisaran 31,66% dari lansia yang tinggal di

lingkungan masyarakat.

3.4.2 Distribusi Frekuensi Lama Menderita

Lama menderita yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan durasi

sedang merupakan kelompok yang banyak jumlah respondennya. Sebanyak 66

responden berada di kelompok durasi sedang. Lama rata-rata menderita DM

pada responden yaitu berada diangka 6,99 tahun. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Issa & Baiyewu pada tahun 2006, hasil dari

penelitiannya menyebutkan rata-rata lama menderita DM seluruh respondennya

yaitu 7,03 tahun dan terbanyak responden berada pada durasi antara 6 – 8 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) juga menunjukkan kelompok

durasi 6-9 tahun merupakan kelompok dengan responden tertinggi pada

penderita DM.

3.4.3 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup

Hasil analisa data pada penelitian ini menunjukkan sebanyak 60 responden

(60%) memiliki kualitas hidup yang baik, sedangkan sebanyak 40 responden

(40%) memiliki kualitas hidup yang kurang baik. Peneliti mengasumsikan lansia

penderita DM yang digunakan sebagai responden memiliki kualitas hidup yang

baik disebabkan karena penelitian ini dilakukan pada kelompok senam diabetes

dan kelompok posyandu lansia yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas

Pajang Kota Surakarta, sehingga lansia penderita DM masih melakukan

aktivitas fisik secara rutin yang menyebabkan kualitas hidup lansia tetap terjaga.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nissa (2013)

menyatakan bahwa penderita DM lebih banyak memiliki kualitas hidup yang

buruk dibandingkan dengan orang sehat. Pada penelitian ini responden yang

digunakan merupakan pasien DM yang melakukan perawatan di RSUD Kota
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Cilegon, sehingga responden merupakan seseorang yang kondisi tubuhnya

sedang mengalami kelemahan atau penurunan kondisi dibandingkan sebelum

berada di rumah sakit.

3.4.4 Hubungan Lama Menderita DM dengan Kualitas Hidup

Hasil penelitian yang dilakukan pada lansia penderita DM diperoleh lansia

yang berada di kelompok durasi pendek berjumlah 11 responden dan

keseluruhannya memiliki kualitas hidup yang baik (100%). Lansia yang berada

di kelompok durasi sedang berjumlah 66 responden, dari jumlah tersebut

sebanyak 35 responden (53%) memiliki kualitas hidup yang kurang baik,

sedangkan sebanyak 31 responden (47%) memiliki kualitas hidup yang baik.

Sebanyak 23 responden lainnya berada pada kelompok durasi panjang, dari

jumlah tersebut sebanyak 5 responden (22%) memiliki kualitas hidup yang

kurang baik dan 18 responden (78%) memiliki kualitas hidup yang baik.

Hasil pengujian statistik diperoleh hasil ada hubungan yang signifikan

antara lama menderita DM dengan kualitas hidup pada lansia, hal ini

ditunjukkan dengan nilai pengujian chi square antara lama menderita DM

dengan kualitas hidup yaitu nilai signifikansi (p-values) = 0,001. Berdasarkan

nilai tersebut maka H0 ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,

sehingga Ha diterima.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tulloch-Reid & Walker pada

tahun 2009 menunjukkan ada kaitan antara lama menderita DM dengan kualitas

hidup penderitanya. Hal ini bisa terjadi karena seseorang yang telah lama

menderita DM disebutkan mengalami peningkatan kecemasan dan

menyebabkan kondisi kualitas hidup menurun. Lamanya menderita DM dan

terapi yang dilakukan dapat menyebabkan terganggunya psikologis, fungsional,

kesehatan, dan kesejahteraan pasien. Keadaan hiperglikemi yang secara terus

menerus dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan timbulnya

komplikasi. Komplikasi yang timbul berupa komplikasi makrovaskuler dan

mikrovaskuler sehingga dapat menyebabkan terganggunya fisiologis

penderitanya dan menyebabkan kualitas hidupnya berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sparring, et. al (2013), menjelaskan

berdasarkan penelitian yang dilakukan kualitas hidup penderita DM dipengaruhi

oleh durasi lama menderita. Penelitian tersebut menjelaskan terdapat perbedaan

kualitas hidup pada kelompok penderita DM dan kelompok kontrol. Kualitas
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hidup pada kelompok penderita terjadi penurunan, terdapat perbedaan yang

besar antara kelompok penderita dan kelompok kontrol pada tahun pertama

setelah diagnosa, dengan seiringnya waktu atau lama menderita permasalahan

juga semakin meningkat sehingga kualitas hidup penderita menurun, penurunan

terutama terjadi pada dimensi mobilitas, perawatan diri, aktivitas sehari-hari,

rasa sakit/kenyamanan.

Kirkman (2012) menjelaskan lansia yang menderita DM dengan durasi

lebih dari 15 tahun memiliki tingkat mortality yang lebih besar dibandingkan

dengan seseorang yang memiliki durasi DM kurang dari 15 tahun. Ia juga

menjelaskan lansia yang telah lama menderita DM memiliki kekuatan otot yang

lemah dibandingkan dengan lansia yang tidak menderita DM dan dibandingkan

dengan lansia yang menderita DM dengan durasi pendek atau kadar glukosa

darah terkontrol, sehingga lama menderita DM pada lansia dapat menyebabkan

penurunan kondisi lansia, sehingga dapat berpengaruh pada kualitas hidup.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Adikusuma (2014) yang secara statistik nilai p pada hubungan antara lama

menderita terhadap kualitas hidup berada pada angka 0,291. Menurut Redekop

(2002) pada penelitiannya menyebutkan bahwa tidak terjadi hubungan antara

durasi menderita DM terhadap kualitas hidup. Penelitian lainnya yang

menyatakan lama menderita DM tidak mempengaruhi kualitas hidup adalah

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) pada penelitiannya yang

berjudul Kualitas Hidup berdasarkan Karakteristik Pasien Diabetes Melitus Tipe

2. Penelitian tersebut menjelaskan seseorang yang mengalami DM kurang dari 1

tahun merupakan kelompok dengan kualitas hidup rendah terbesar yaitu dengan

persentase 53,33%, sedangkan kelompok yang memiliki kualitas hidup tinggi

terbesar yaitu seseorang dengan rentang menderita DM lebih dari 10 tahun. Wu

dalam Wahyuni (2014) menyebutkan seseorang yang memiliki efikasi diri yang

baik merupakan kelompok dengan menderita DM ≥ 11 tahun dibandingkan

dengan durasi lama menderita DM < 10 tahun. Hal ini disebabkan karena

seseorang yang telah lama menderita DM, telah memiliki pengalaman dalam

menghadapi penyakitnya selain itu juga memiliki koping yang tepat.
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3.5 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Lansia banyak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, sehingga diperlukan

bantuan dengan cara dibacakan dan mengisikan kuesioner yang menyebabkan

pengambilan data berjalan lambat karena keterbatasan jumlah peneliti.

2. Pengukuran lama menderita DM diperoleh melalui sepengetahuan pasien sejak

awal didiagnosis, masih mengandalkan ingatan sampel yang mungkin bisa saja

salah.

3. Komplikasi atau penyakit lain yang diderita oleh responden merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan penurunan kualitas hidup, sehingga dapat membiaskan

hasil penelitian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.11. Karakteristik lansia penderita DM dominan yaitu usia berkisar 60 - 69 tahun, jenis

kelamin perempuan, pendidikan terbanyak SD, kelompok IRT/pensiunan/tidak

bekerja merupakan kelompok tertinggi, setidaknya lansia dengan DM memiliki 1

penyakit lainnya yang menyertai, dan lansia dengan DM sebagian besar tinggal

dengan keluarga.

4.1.2. Lama menderita durasi sedang merupakan kategori terbanyak yang diderita lansia

dengan DM yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pajang Kota Surakarta.

4.1.3. Kategori kualitas hidup lansia dengan DM sebagian besar dalam keadaan baik.

4.1.4. Terdapat hubungan antara lama menderita DM dengan Kualitas hidup pada lansia

yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pajang Kota Surakarta.

4.2 Saran

4.2.1 Lansia

Lansia yang menderita DM hendaknya menjaga kondisi kesehatannya dengan

cara menjaga asupan makanan harian, mengontrol selalu kondisi gula darah, dan

selalu mengikuti program-program lansia yang telah tersedia khususnya

posyandu lansia dan senam DM guna meningkatkan kualitas hidup.

4.2.2 Keluarga

Dukungan yang diberikan oleh keluarga terhadap lansia dapat meningkatkan

kualitas hidup lansia. Hendaknya keluarga memberikan perhatian lebih kepada

lansia yang menderita DM, terutama dengan menyediakan selalu makanan yang
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rendah gula atau menghindari pemberian gula berlebih pada lansia penderita

DM agar keadaan lansia tidak semakin parah sehingga kualitas hidup lansia

dapat terjaga.

4.2.3 Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan dapat melakukan pemberian penyuluhan mengenai DM

terhadap penderita maupun keluarga guna meningkatkan kepedulian terhadap

lansia yang menderita DM. Mengadakan kegiatan senam DM atau aktivitas

olahraga yang sesuai untuk lansia secara rutin juga dapat dilakukan guna

meningkatkan kualitas hidup lansia penderita DM.

4.2.4 Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dalam menentukan lama menderita cocokkan jawaban

pasien dengan catatan kesehatan bila ada dan memungkinkan untuk

mendapatkan nilai yang sesuai dan akurat.
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