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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan yang ditandai 

dengan hiperglikemia  baik di negara maju maupun berkembang yang 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup 

masyarakat secara signifikan yang mendorong kurangnya aktivitas 

masyarakat (Rosyid, et al, 2017). Dari hasil prediksi secara global 

diperkirakan sebesar 422 juta penduduk dewasa menderita DM pada tahun 

2014 meningkat lebih besar daripada tahun 1980 sebesar 108 juta 

penduduk. Angka kejadian DM meningkat sebanyak 2 kali lipat menjadi 

8,5% dibandingkan tahun 1980 sebesar 4,7% (World Health 

Organization,2016). Kematian yang diakibat diabetes melitus di dunia 

meningkat pada tahun 2012 sebesar 1,5 juta disebabkan oleh gula darah 

yang tidak  terkontrol maupun disebabkan oleh komplikasi seperti masalah 

kardiovaskuler dan komplikasi lainnya (WHO, 2016). Laporan ini 

menunjukkan peningkatan angka kejadian DM tahun 2035 sebanyak 2-3 

kali (PERKENI, 2015). 

  Menurut International Diabetes Federation, 2017 mengemukakan 

bahwa peningkatan angka kejadian diabetes melitus sebesar 8,9% - 11,1% 

pada tahun2017 dibandingkan 4 tahun sebelumnya  sebesar 5,55% 

(International Diabetes Federation, 2013). Menurut hasil Riset Kesehatan 

Daerah 2018 menjelaskan bahwa peningkatan angka kejadian diabetes 
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melitus di Indonesia sebesar 8,5% dari 6,9% berdasarkan pemeriksaan 

glukosa (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Menurut hasil rekapitulasi data 

profil kesehatan di Provinsi Jawa Tengah 2016 menunjukkan bahwa DM 

berada diurutan kedua sebesar 16,42% setelah hipertensi dan menjadi 

prioritas utama pengendalian penyakit tidak menular di Jateng 

(Kementrian kesehatan RI, 2016). Berdasarkan hasil rekam medis, jumlah 

pasien ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dari bulan 

Desember 2018- Maret 2019 berjumlah 238 orang, dimana angka tersebut 

mengalami peningkatan setiap bulannya (Instalasi Rekam Medik RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta, 2019). 

Peningkatan angka kejadian diabetes melitus berkaitan erat dengan 

terjadinya peningkatan resiko komplikasi baik komplikasi mikrovaskular 

maupun makrovaskular, termasuk ulkus kaki diabetik. Komplikasi 

diabetes tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup 

penderita diabetes. Penurunan kualitas hidup pada pasien diabetes dapat 

mempengaruhi beberapa hal diantaranya penurunan fungsi organ tubuh 

serta perubahan peran pada pasien diabetes. Menurut penelitian 

sebelumnya telah ditemukan bahwa ulkus kaki diabetik merupakan cidera 

pada lapisan kulit yang menyebabkan terjadinya nekrosis atau gangrene 

yang terjadi pada telapak kaki sebagai akibat dari penyakit arteri perifer 

atau neuropati pada pasien diabetes (Rosyid, 2017). Penyakit ulkus kaki 

diabetik merupakan komplikasi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama 

serta dapat menurunkan angka harapan hidup pasien sebesar 25% 
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(Mariam, 2017). Terjadinya luka kaki diabetes salah satunya dipengaruhi 

oleh manajemen diabetes yang buruk. Manajemen diabetes merupakan 

salah satu bagian dari pengelolaan diabetes. Melalui manajemen diabetes 

itu sendiri dapat mengetahui seberapa besar peran aktif penderita diabetes 

terhadap perawatan dirinya sendiri. Keberhasilan dalam melakukan 

manajemen diabetes dengan baik dapat mempengaruhi kualitas hidup 

penderita dengan baik pula. Keberhasilan tersebut dapat dipengaruhi 

dengan pengendalian nutrisi yang baik oleh penderita sehingga 

berpengaruh terhadap reaksi insulin, aktivitas fisik, serta kontrol glikemia 

yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup penderita dan angka harapan 

hidup pasien (International Diabetes Federation, 2017). 

Hasil penelitian Ramadhan, &Hanum (2016) di Aceh mendapatkan 

bahwa status glikemik pada DM tipe 2 di Puskesmas Jayabaru sebagian 

besar tidak terkontrol yang menandakan bahwa pengelolaan DM yang 

dilakukan belum cukup baik; hasil penelitian dari Rosyid, et al (2017) 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara nilai 

ankle brachial index dan kualitas hidup penderita diabetes mellitus; hasil 

penelitian dari Blake, et al, (2017) di RS India Selatan mendapatkan 

bahwa penderita diabetes yang memiliki durasi diabetes lebih dari 10 

tahun  memiliki skor kualitas hidup lebih buruk daripada penderita 

diabetes yang memiliki riwayat diabetes kurang dari 10 tahun. 

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai hubungan antara 

status glikemia dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus, mendorong 
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peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul “hubungan 

status glikemia dengan kualitas hidup pada ulkus kaki diabetik di RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah “adakah hubungan status glikemia dengan kualitas 

hidup pada ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan status glikemia dengan kualitas hidup pada 

ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui status glikemia pada pasien ulkus kaki diabetik di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Mengetahui kualitas hidup pada pasien ulkus kaki diabetik di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan status glikemia dengan kualitas hidup pada 

ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut 

1. Teoritis 
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Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan informasi baru yang 

dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang ilmu keperawatan medikal bedah. 

2. Praktisi 

a. Penulis 

Dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang ilmu keperawatan medikal bedah, khususnya 

memperluas wawasan baru tentang diabetes mellitus.  

b. Institusi Pendidikan 

Dapat menambah media pembelajaran dan referensi tambahan 

untuk mempelajari ilmu keperawatan khususnya dalam bidang 

ilmu keperawatan medikal bedah.  

c. Institusi Penelitian 

Memberikan data tentang kualitas hidup penderita UKD di 

RSUD Dr. Moewardi dan dapat bermanfaat sebagai informasi 

tambahan. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan atau acuan untuk menambah pengetahuan tentang 

hubungan status glikemia dengan kualitas hidup pada ulkus kaki 

diabetik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh wawasan peneliti, penelitian dengan judul “hubungan status 

glikemia dengan kualitas hidup pada ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. 
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Moewardi Surakarta.” belum pernah dilakukan. Adapun penelitian sejenis 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian menurut Ramadhan,& Hanum, 2016 dengan judul 

“Kontrol Glikemik Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Puskesmas Jayabaru Kota Banda Aceh” penelitian merupakan 

jenis penelitian dengan desain potong lintang, serta penyajian 

datanya secara deskriptif. Sampel berjumlah 85 pasien diabetes 

melitus tipe 2 di Puskemas Jayabaru. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 85 penderita diabetes, sebagian besar 

memiliki nilai glikemik yang tidak terkontrol. Perbedaan 

penelitian dengan yang dilakukan peneliti yaitu metode 

penelitian, subjek penelitian serta waktu dan tempat penelitian, 

variabel pada penderita ulkus kaki diabetik. 

2. Penelitian menurut Rantung, Yetti, & Herawati, 2015 dengan 

judul “Hubungan self-care dengan kualitas hidup pasien Diabetes 

Melitus (DM) di Persatuan Diabetes Indonesia (PERSADIA) 

Cabang Cimahi” jenis penelitian menggunakan rancangan 

penelitian cross sectional serta sampel penelitian diambil dengan 

menggunakan teknik non probability sampling dengan purposive 

sampling denganbesar sampel 125 anggota PERSADIA cabang 

Cimahi. Alat pengukuran self-care yaitu Summary of Diabetes 

Self-Care Activities (SDSCA), Diabetes Quality Of Life (DQOL) 

dan Beck Depression Inventory II. Berdasarkan penelitian tersebut 
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menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara self 

care dengan kualitas hidup setelah dipengaruhi jenis kelamin dan 

depresi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah jenis metode penelitian, responden 

penelitian, waktu dan tempat penelitian serta variabel bebasnya. 

3. Penelitian menurut Rosyid, et al, 2017 dengan judul “Correlation 

Of Peripheral Vascular Status with Quality of Life Type II 

Diabetes Melitus Patients (Measured by Ankle Brachial Value 

Index)” rancangan penelitian yang digunakan adalahcross 

sectional. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 44 orang 

dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

nilai ABI dan kualitas hidup penderita diabetes. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

antara lain jenis metode penelitian, responden penelitian, waktu 

dan tempat penelitian serta variabel bebasnya. 

4. Penelitian menurut Blake, et al, 2017 dengan judul “Assessment 

of Quality of Life in Type II Diabetic Patients using The Modified 

Diabetes Quality of Life (MDQoL)-17 Questionnaire” jenis 

penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian deskriptif 

prospektif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 250 pasien 

DM tipe II berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pasien yang memiliki  durasi 
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diabetes lebih dari 10 tahun mempunyai skor kualitas hidup 

(QoL) lebih buruk daripada penderita diabetes yang memiliki 

riwayat diabetes kurang dari 10 tahun. Perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis 

metode, responden, waktu dan tempat penelitian serta variabel 

bebasnya. 

5. Penelitian menurut Sari, et al, 2018 dengan judul “Quality of Life 

and Associated Factors in Indonesian Diabetic Patients with Foot 

Ulcers” jenis penelitian yang menggunakan rancangan cross 

sectional. Jumlah sampel sebesar 55 orang dengan teknik 

purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan kualitas 

hidup pada domain emosional, kepatuhan, kehidupan berkeluarga, 

dan pertemanan memiliki rentang skor tinggi dibandingkan pada 

domain aktivitas sehari- hari, kesehatan fisik, waktu istirahat, 

pendapatan, perilaku, dan pengobatan memiliki rentang skor dari 

rendah hingga rata- rata. Perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian dilakukan oleh peneliti yaitu jenis metode, responden, 

waktu dan tempat penelitian serta variabel bebasnya. 

 


