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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu penyakit dengan gangguan 

metabolic menahun yang diakibatkan oleh pancreas karena tidak 

memproduksi insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan  

insulin yang diproduksi secara efektif. Akibatnya, terjadi peningkatan 

konsentrasi glukosa yang berada didalam darah atau sering disebut juga 

hiperglikemia. Penyakit Diabetes Melitus memliki beberapa kategori yaitu, 

Diabetes Melitus tipe 1 dan Diabetes Melitus tipe 2, serta tipe gestasional 

(Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Prevalensi penyandang diabetes melitus didunia pada tahun 2013 

sebanyak 382 juta orang. Sedangkan pada tahun 2035 diperkirakan akan 

mencapai 592 juta orang penderita diabetes melitus dan angka tersebut akan 

terus meningkat. Prevalensi 382 juta orang tersebut diperkirakan sekitar 175 

juta orang belum terdiagnosis, sehingga sangat besar kemungkinan akan terus 

berkembang secara progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa 

pencegahan. Diabetes Melitus jika tidak mendapat penanganan atau di kontrol 

dengan baik maka besar kemungkinan akan menimbulkan komplikasi akut 

ataupun kronis (International Diabetic Federation, 2014). 

Kejadian diabetes melitus dengan komplikasi di Indonesia terjadi 

sangat tinggi, dengan menempati urutan ketiga setelah penyakit jantung 
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iskemik dan cerebrovaskuler yang sangat mematikan di Indonesia. Survei 

tersebut telah dilakukan dengan sampel meliputi 41.590 kematian sepanjang 

tahun 2014 di Indonesia(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke 13 nasional dengan 

perkiraan jumlah penduduk yang terdiagnosis dan merasakan gejala diabetes 

melitus berkisar 1.6% (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2014). Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2012 menerangkan bahwa, sebenarnya 

prevalensi kasus diabetes melitus tipe 2 sudah mengalami penurunan dari 

angka 0.63% pada tahun 2011 menjadi 0,55%  pada tahun 2012 (Dinas 

Kesehatan Jawa Tengah, 2012). Kota Surakarta dan Salatiga menempati 

urutan yang tertinggi prevalensi diabetes melitus tipe 2 dengan angka 2,21% 

(Riskesdes, 2013). 

Kasus penyakit diabetes melitus di Surakarta masuk dalam 10 besar 

pola penyakit. Pada tahun 2016, kasus diabetes melitus tidak tergantung 

insulin ditemukan sebanyak 5.223 (data Puskesmas) dan 35.143 (data Rumah 

Sakit).Sedangkan untuk diabetes melitus yang tergantung insulin ditemukan 

274 (data Puskesmas) dan 780 (data Rumah Sakit). Jika dihitung 

prevalensinya maka diperoleh angka sebesar 7.491 per 100.000 

penduduk.Prevalensi pada tahun2015 adalah sebesar 5.819 per 100.00 

penduduk.Dari pola penyakit tidak menular menunjukkan bahwa saat ini pola 

penyakit masyarakat sudah bergeser ke arah pola penyakit degeneratif (Dinas 

Kesehatan Surakarta, 2016). 



3 
 

Kasus tertinggi di tingkat Puksesmas Kota Surakarta pada tahun 2015 

terjadi di WilayahKerjaPuksesmas PurwosariKotaSurakarta dengan jumlah 

1.319 kasus (Dinas Kesehatan Surakarta, 2016). Menurut keterangan salah 

satu petugas Puskesmas Purwosariyaitu ibu Siska pada tanggal 5 april 2018 

menuturkan bahwa selama ini sebenarnya pihak puskesmas purwosari sudah 

memiliki program untuk mencegah diabetes melitus yaitu dengan membentuk 

suatu perkumpulan yang bernama program kelompok penyakit kronis 

(Prolanis) dengan berbagai kegiatan yaitu seperti senam pagi yang biasa 

dilakukan 2 kali dalam sebulan. Hasil dari berbagai kegiatan tersebut yang 

dilakukan oleh kelompok prolanis, para anggota prolanis merasa lebih baik 

karena lebih bisa mengontrolkadar gula darahnya. 

Penyakit diabates melitus merupakan penyakit sillent killer, 

dikarenakan semua organ tubuh bisa terkena penyakit ini dan menimbulkan 

berbagai macam keluhan. Berbagai penyakit yang akan ditimbulkan ialah 

gangguan penglihatan mata, katarak, gangguan pada jantung, gangguan 

fungsi ginjal, impotensi seksual, sulit sembuhnya sebuah luka atau bahkan 

membusuk/gangren, terjadinya infeksi pada paru, gangguan pembuluh darah, 

stroke dan lain sebagainya (Pusat Data dan InformasiKementrianKesehatan 

RI, 2014). Berbagai macam komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh diabetes 

melitus tipe 2 tersebut maka diperlukan pencegahan-pencegahan yang tepat 

dan sedini mungkin. 

Pencegahan diabetes melitus tipe 2 terdapat 3 cara pencegahan, yaitu 

pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. 
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Pencegahan primer ialah salah satu upaya yang ditujukan kepada orang-orang 

atau suatu kelompok tertentu yang beresiko tinggi dan intoleran terhadap 

glukosa, dan mereka yang belum terkena diabetes melitus, tetapi sangat 

berpotensi. Pencegahan sekunder ialah pencegahan dengan cara deteksi dini 

dan memberikan pengobatan sejak awal, dan pencegahan tersier adalah upaya 

pencegahan terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini 

mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap (PERKENI, 2015). Upaya 

pencegahan tersebut sangat membutuhkan durasi waktu yang panjang dan 

juga memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. 

Perawatan pada penderita diabetes melitus membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan dapat menelan biaya yang tinggi bahkan lebih tinggi dari 

biaya perawatan penyakit non diabetes melitus.Biaya tersebut dimulai dari 

biaya rawat inap hingga obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh penderita 

DM. Obat-obatan terutama insulin dan pengobatan yang melalui oral 

lainnya.Pengobatan-pengobatan tersebut bisa memakan waktu yang lama 

(Zhang, et.al. 2014). 

Pengobatan diabetes melitus, seperti penggunaan obat atau suntik 

insulin dan beberapa pengobatan diabetes melitus yang lain sebenarnya sudah 

banyak yang di tanggung oleh asuransi kesehatan yang diadakan oleh 

pemerintah Indonesia yang bernama badan penyelenggara jaminan sosial 

(BPJS) (BPJS. 2017). 

Faktor kerentanan sosial akibat kerawanan pangan, rendahnya status 

sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengetahuan tentang 
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kesehatan yang buruk  merupakan faktor resiko independen pengembangan 

penyakit diabetes melitus atau bisa disebut komplikasi diabetes melitus 

(Waitmen, 2016). 

Dilihat dari sudut tingkat sosial ekonominya, pertumbuhan ekonomi 

Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang 

signifikan. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kota surakarta mencapai 

5,28% dan pada tahun 2015 meningkat 0,16% yaitu menjadi 5,44 % dan akan 

terus mengalami peningkatan (Pusat Statistik kota Surakarta, 2016).  

Menurut kamus besar bahas indonesia (KBBI), sosial ekonomi adalah 

kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang 

ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. 

Sosial ekonomi yang rendah berdasarkan pendapatan sendiri atau pun 

keluarga, pekerjaan, pendidikan, serta area tempat tinggal berhubungan 

signifikan dengan rendahnya tingkat kesehatan baik fisik ataupun emosi, hal 

ini bisa memicu penyakit kardiovaskuler dan kontrol gula darah yang buruk 

(Brown, 2008).   

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, perlunya 

pengkajian dan penelitian lebih mendalam untuk megetahui sejauh mana 

hubungan antara sosial ekonomi terhadap komplikasi kronik diabetes 

melitus.Berdasarkan hal tersebut, maka peneiliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan tingkat sosial ekonomi : Pendidikan 

Penghasilan, dan Fasilitas dengan pencegahan komplikasi kronis pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 di Surakarta”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Upaya pencegahan komplikasi kronis pada penyandang diabetes 

melitus tipe 2 membutuhkan managemen perawatan yang baik serta memakan 

waktu dan biaya yang tidak sedikit.Perawatan pada penyakit diabetes melitus 

sangatlah kompleks dan memerlukan pembiayaan. 

Perawatan penyakit diabetes melitus membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, seperti perawatan di Rumah Sakit hingga perawatan di rumah, lebih-

lebih pasien dengan keadaan komplikasi. Berdasarkan data dan keterangan 

diatas, peneliti tertarik untuk menegtahui“Apakah ada hubungan antara 

tingkat sosial ekonomi :Pendidikan, penghasilan, dan fasilitas dengan 

pencegahan komplikasi kronis pada penyandang diabetes melitus tipe 2 di 

Surakarta ”. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, 

yaitu dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat sosial ekonomi : pendidikan, penghasilan, dan fasilitas dengan 

pencegahan komplikasi kronis pada penderita diabetes melitus tipe 2 di 

kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden pada penyandang diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Surakarta. 
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b. Mengetahui kondisi sosial ekonomi pada penyandang diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Surakarta. 

c. Mengetahui pencegahan komplikasi kronis pada penyadang diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Surakarta. 

d. Mengetahui hubungan pendidikan dengan pencegahan komplikasi 

kronis diabetes melitus tipe 2 di Kota Surakarta. 

e. Mengetahui hubungan penghasilan dengan pencegahan komplikasi 

kronis diabetes melitus tipe 2 di Kota Surakarta. 

f. Mengetahui hubungan antara fasilitas dengan pencegahan 

komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Kota Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagi Petugas Kesehatan 

Manfaat untuk petugas kesehatan menjelaskan bagaimana 

hubungan tingkat sosial ekonomi terhadap pencegahan komplikasi 

diabetes melitus tipe 2. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan baru untuk 

para pendidik mengenai pencegahan komplikasi terhadap penderita 

diabetes melitus. 
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3. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian akan menjadi sumber pengetahuan yang baru 

bagi peneliti dan data dasar bagi peneliti selanjutnya yang membahas 

topik yang sama. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian 

ini ialah : 

1. Nezhad (2008), dengan judulprevalensi diabetes melitus tipe 2 di Iran 

dan hubungannya dengan jenis kelamin, urbanisasi, pendidikan, status 

perkawinan dan pekerjaan. Sebanyak 3.778 pria dan wanita yang berusia 

antara 15 dan 64 tahun direkrut dengan menggunakan metode sampling 

cluster-stratified dari provinsiKhorasan, Iran timur laut. Menggunakan 

kuesioner yang diinterview oleh pewawancara, data demografis termasuk 

jenis kelamin, urbanisasi, pendidikan, status perkawinan dan pekerjaan 

dikumpulkan. Pengukuran antropometri dan biokimia diambil untuk 

setiap subjek. Asosiasi diabetes mellitus tipe 2 dan variabel lain diuji 

signifikansinya. Pada penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara pekerjaan dengan DM, dimana prevalensi DM 

tertinggi terdapat pada pensiunan yaitu 14,4%, lalu di ikuti oleh 

pengangguran dan ibu rumah tangga dengan prevalensi 10,3% dan 5,9%. 

Para pensiunan berada pada di dekade terakhir hidupnya dan penuaan 

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan resiko penyakit 

kardiovaskuler. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa faktor resiko 
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kardiovaskuler, termasuk DM, lebih tinggi terjadi pada orang yang 

berpendapatan rendah. 

Perbedaan dengan penelitian diatas ialah terletak padatekhnik 

sampling, kuseioner, responden, serta tempat penelitian 

nya.Selanjutnyapenelitian ini memakai batasan umur responden 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak memakai batasan umur 

responden. 

2. Phillips (2014), dengan judul penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2: 

ketaatan tantangan dalam lingkungan dengan status ekonomi yang 

rendah. Subyek penelitian ini adalah penderita Diabetes Melitus tipe 2 di 

komunitas masyarakat. Pada penelitian ini mengambil 26 sampling yakni 

15 orang perempuan dan 11 laki-laki dengan usia rata rata 58,92 tahun. 

Data yang diambil secara komersil ditranskripsi secara verbal diikuti 

dengan analisis isi dan identifikasi tema. Hasil penelitian ini ialah klien 

dengan diabetes melitus tipe 2 mendapat kendala dalam pengelolaannya 

terlebih lagi dalam kondisi status ekonomi yang rendah. Kendala ini 

harus ditangani dengan baik untuk mengontrol glikemi dan untuk 

mencegah terjadinya komplikasi serta membengkaknya biaya yang 

dikeluarkan. 

Perbedaan dengan penelitian diatas ialah metode penelitian, 

tekhnik pengambilan sampel, tempat penelitian, populasi dan jumlah 

sampel penelitian. 
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3. Tavasoli (2017), dengan judul faktor sosial ekonomi dan konsekuensi 

diabetes antara penderita diabetes tipe 2. Metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analitik dilakukan pada 384 pasien 

diabetes yang dirawat dipusat diabetes kota Isfahan, Iran. Responden 

dipilih dengan menggunakan simple random. Kuisioner dengan 42 

pertanyaan digunakan untuk mengumpulkan data yang dianalisis 

menggunakan chi-square dan statistik fisher dan dengan hasil penelitian 

ada hubungan yang signifikan secara statistik antara komplikasi diabetes, 

kelompok usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, hubungan dengan 

anggota keluarga, jumlah kunjungan keluarga dan jaminan yang 

diberikan oleh keluarga, jenis kegiatan waktu luang, merokok, jenis 

pengobatan, konsumsi makanan gorengan, dan pendapatan. 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah terletak pada metode 

penelitian, tekhnik pengambilan sampel, tempat penelitian, populasi dan 

jumlah sampel penelitian. 

 


