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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan salah satu masalah 

kesehatan di Indonesia. Secara global penyakit tidak menular cenderung 

meningkat dan secara nasional menempati sepuluh besar penyakit penyebab 

kematian (Kemenkes RI, 2008). Perkembangan PTM mempunyai dampak 

negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa. Pengobatan PTM pada 

umumnya memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar. 

Diantara jenis PTM yaitu penyakit kronik atau katastropik yang dapat 

menganggu keadaan ekonomi penderita dan keluarga. Kasus terbanyak PTM 

salah satunya adalah Diabetes Melitus (DM) (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2015). 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang 

menimbulkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Penyakit tersebut 

ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam melakukan metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein sehingga dapat menyebabkan hiperglikemia 

atau peningkatan kadar glukosa dalam darah (Herlina et al., 2015).  

World Health Organization (WHO) (2016) menyatakan bahwa pada 

tahun 2014 sebanyak 422 juta orang dewasa yang berusia diatas 18 tahun 

menderita diabetes. Sedangkan menurut hasil laporan International Diabetes 

Federation (IDF) (2015) menyatakan bahwa 415 juta orang dewasa didunia 
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mederita DM dan diperkirakan pada tahun 2040 akan mengalami peningkatan 

sebesar 642 juta orang penderita diabetes.  

Berdasarkan data dari Perkeni (2015) prevalensi penderita DM di 

Indonesia  untuk usia lebih dari 15 tahun sebesar 5,7 % . IDF tahun 2014 

memperkirakan penduduk di Indonesia yang mengalami DM sebanyak 9,1 

juta orang. Hal itu menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke 5 di 

dunia dibandingkan pada tahun 2013 yang menempati peringkat ke tujuh 

dengan jumlah penderita DM sebesar 7,6 juta. 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2015) menyatakan 

prevalensi DM sebesar 18,33%. Hal ini menyebabkan DM menduduki urutan 

PTM kedua setelah hipertensi.  

Menurut laporan dinas kesehatan kabupaten Sukoharjo (2016) 

menyatakan bahwa kecamatan Baki merupakan daerah dengan penderita 

diabetes tertinggi ketiga setelah kecamatan Bulu dan Polokarto. Data 

penderita DM yang ditemukan pada kecamatan Baki sebanyak 280 penderita. 

Pada penderita DM salah satu tujuan utama perawatan adalah kualitas 

hidup penderita. Kualitas hidup yang baik harus dipertahankan, karena 

kualitas hidup yang rendah dapat memperburuk gangguan metabolik, baik 

secara langsung melalui stres hormonal ataupun secara tidak langsung melalui 

komplikasi (Herlina et al., 2015). 

Resiko terjadinya komplikasi pada pasien DM yang diakibatkan dari 

pengelolaan pengobatan, diet, serta pencegahan komplikasi dapat 

mempengaruhi kualitas hidup penderita DM. Kualitas hidup adalah pemikiran 
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individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan, budaya, serta sistem nilai 

dimana mereka hidup serta dalam berhubungan dengan individu, standar, 

harapan dan perhatian (Anna et al., 2014). 

Kondisi kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh kualitas hidup. 

Kualitas hidup yang buruk bisa memperburuk kondisi suatu penyakit, begitu 

juga suatu penyakit dapat memperburuk kualitas hidup penderita (Herlina,et 

al 2015). Kualitas hidup pada penderita DM dapat dipengaruhi beberapa 

faktor diantaranya status demografis (usia, jenis kelamin, status ekonomi), 

durasi lamanya menderita, terjadinya komplikasi DM (retinopati, masalah 

gigi, disfungsi seksual), depresi dan kelelahan (Batistaki et al., 2013). 

Hasil penelitan Herlina, et al (2015) tentang Hubungan Stres Dengan 

Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 ditemukan bahwa dari 30 

responden yang diteliti ditemukan 11 orang mengalami stress berat dan 16 

orang memiliki kualitas hidup yang kurang baik. Kualitas hidup berhubungan 

dengan kesejahteraan penderita penyakit diabetes melitus dalam segi fisik, 

psikologis, sosial dan lingkungan. Kualitas hidup pada penderita diabetes 

melitus penting untuk mendapatkan perhatian karena berhubungan dengan 

mortalitas dan morbiditas yang berpengaruh pada kondisi kesehatan 

seseorang, lamanya penyembuhan, bahkan dapat memperparah kondisi 

seseorang apabila seseorang tersebut memiliki kualitas hidup yang kurang 

baik. 

Menurut penelitian Herawati, et al (2015) menyatakan usia diatas 45 

tahun adalah salah satu faktor resiko terjadinya penyakit diabetes melitus 
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selain dari faktor keluarga dan kegemukan. Proses bertambahnya usia maka 

dapat berpengaruh pada homeostatis tubuh salah satunya perubahan fungsi sel 

beta pankreas sebagai penghasil insulin akan menyebabkan gangguan sekresi 

hormon yang berakibat pada peningkatan kadar gula darah. Selain usia 

pendidikan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh penderita 

diabetes melitus. Karena pendidikan merupakan indikator terhadap 

pemahaman penderita untuk memahami penyakit dan melakukan 

penatalaksanaan penyakit. Pendidikan yang baik akan menimbulkan perilaku 

yang positif sehingga lebih terbuka dalam menerima informasi. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

usia dengan kualitas hidup penderita diabetes.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyanzi, et al (2014) 

yang menyatakan bahwa penderita dengan usia kurang dari 50 tahun memiliki 

kualitas hidup yang tinggi dibanding usia lebih dari 50 tahun. Menurut asumsi 

peneliti responden berusia lebih muda memiliki pemahaman yang cukup baik 

mengenai diabetes melitus dan penatalaksanaanya untuk menghasilkan 

kualitas hidup yang lebih baik. 

Menurut penelitian Utami, et al (2014) didapatkan hasil bahwa pasien 

dengan diabetes melitus lebih dari sama dengan 10 tahun mempunyai kualitas 

hidup yang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara lama menderita dengan kualitas hidup penderita diabetes melitus. Hal 

ini berbeda dengan pendapat Nuari (2016) yang menyatakan bahwa semakin 

lama menderita diabetes maka semakin menurun kualitas hidup pada 
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penderita. Penyakit diabetes melitus dapat menyebabkan kecemasan sehingga 

semakin lama penyakit dapat menimbulkan kecemasan yang terus menerus 

pada penderita diabetes dan dapat menakibatkan menurunnya kualitas hidup. 

Kualitas hidup pada penderita diabetes melitus sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup meskipun yang bersangkutan sedang mengalami 

sakit. Penderita tentu mengalami banyak hambatan dalam beradaptasi dengan 

penyakitnya. Penderita diabetes pada umumnya mengalami penurunan 

kesehatan, aktifitas, dan produktivitas sehingga penderita berada dalam 

kondisi yang tidak berkualitas hidupnya. Oleh karena itu penelitian ini 

penting untuk diteliti mengingat bahwa kualitas hidup penting untuk 

kelangsungan hidup dan kualitas hidup dapat dipengaruhi dari beberapa 

faktor.  

Hasil wawancara dengan lima penderita diabetes melitus di puskesmas 

baki dengan rata-rata usia 60 tahun , pendidikan rata-rata SD, dan lama 

menderita diabetes melitus rata-rata selama 5 tahun didapatkan 4 orang pasien 

mengatakan aktivitas fisik sehari-harinya terganggu karena menderita 

penyakit diabetes melitus dan tidak bisa malakukan aktivitas seperti orang-

orang seusianya yang tidak menderita diabetes melitus, 1 diantaranya 

mengatakan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.  Kemudian dari 

lima orang pasien, 3 diantaranya mengatakan sudah bosan dengan penyakit 

diabetes karena cukup membebani diri dan keluarganya, dan 2 diantaranya 

mengatakan masih semangat melakukan pola hidup sehat agar gula darahnya 

dapat terkontrol. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang  “Faktor-Faktor Determinan yang Berpengaruh pada 

Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Baki 

Kabupaten Sukoharjo” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Faktor-faktor determinan manakah yang berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penderita diabetes melitus di wilayah puskesmas Baki 

kabupaten Sukoharjo?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

kualitas hidup penderita diabetes melitus.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkan hubungan usia dengan kualitas hidup 

penderita diabetes melitus  

b. Untuk menggambarkan hubungan pendidikan dengan kualitas hidup 

penderita diabetes melitus  

c. Untuk menggambarkan hubungan lama menderita diabetes melitus 

dengan kualitas hidup penderita diabetes melitus  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang keperawatan 

dan dapat dijadikan acuan tentang faktor-faktor determinan yang 

berpengaruh pada kualitas hidup penderita diabetes melitus. 

2. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa faktor-faktor 

determinan yang berpengaruh pada kualitas hidup pasien diabetes melitus. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi penelitian selanjutnya 

terutama berhubungan dengan faktor-faktor determinan yang berpengaruh 

pada kualitas hidup dan metode penelitian yang terbaru. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian oleh Al Hayek, et al (2014) dengan  judul “Factors Associated 

with Health-Related Quality of Life among Saudi Patients with Type 2 

Diabetes Melitus: A Cross-Sectional Survey. Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian cross-sectional, pengambilan sambil menggunakan 

metode non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, 

jumlah sampel 283 responden. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu dari segi subjek penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, serta variabel bebas. 

2. Penelitian oleh Tavares, et al (2015) dengan judul “Factors associated 

with quality of life of elderly people with diabetes melitus”. Penelitian ini 
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menggunakan metode analitik dan desain penelitian cross sectional. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 104 orang. Hasil dari 

penelitian ini adalah kurangnya pendapatan, kurangnya pendidikan, dan 

keterlambatan diagnosa merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

dari segi subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian. 

3. Penelitian oleh Nyanzi, et al (2014) dengan judul Diabetes and Quality of 

Life: A Ugandan Perspektive. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pasien rawat jalan yang mendatangi klinik diabetes di rumah sakit Mulago 

pada bulan januari sebanyak 480 pasien. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 219 pasien yang ditentukan dengan rumus 

Yamane. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu 

dari segi subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian. 


