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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada kasus ini ada suatu hadist dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah radhiyallahu 

‘anhuma, bahwa Rasulullah  shalallahu ‘alaihi wa sallam bahwasannya beliau 

bersabda, 

ْوَكِة يَُشاُكهَا ُ بَِها َعْنهُ، َحتَّى الشَّ  َما ِمْن ُمِصيبٍَة تُِصيُب اْلُمْسلَِم إاِلَّ َكفََّر َّللاَّ

 “Tidaklah seorang muslim yang tertimpa kesusahan, penyakit, kegelisahan, 

kedukaan, maupu kesulitan, bahkan sampai duri  yang menusuknya, melainkan 

dengan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya.” (Mutatafaq ‘alaih). 

 Hadist diatas menjelaskan bahwa tidaklah Allah SWT menciptakan suatu 

penyakit kecuali Dia juga meperingati kita atas kematian dan juga memberikan 

imbalan berupa dosa-dosa yang berguguran atas kehedaknya. Maka hendaklah 

bersabar disaat terkena musibah ataupun penyakit. 

Diabetes militus (DM) atau di Indonesia lebih dikenal dengan kencing manis 

merupakan penyakit endokrin yang paling banyak dijumpai dan telah menjadi 

masalah kesehatan yang cukup serius. DM yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin maupun kedua-duanya merupakan suatu kelompok penyakit 

metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Penyakit ini merupakan penyakit 

menahun yang akan disandang seumur hidup (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 
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angka insiden dan prevalensi DM di berbagai penjuru dunia, saat ini DM menjadi 

epidemik global. DM sendiri menduduki peringkat ke-2 di dunia dengan penderita 

terbanyak. Estimasi terakhir International Diabetes Federation (IDF), terdapat 382 

juta orang yang hidup dengan diabetes di dunia pada tahun 2013. Pada tahun 2035 

jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 592 orang. Diperkirakan dari 

382 juta orang tersebut, 175 juta diantaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam 

berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan 

(Pusat Data & Informasi Kementerian Kesehatan, 2014). 

Menurut (Kesehatan & Indonesia, 2014) keluhan yang merupakan efek dari 

penyakit kronis diabetes millitus merupakan suatu keluhan kesehatan lansia yang 

paling tinggi. 

Lansia merupakan sebuah proses yang akan terjadi secara alami pada setiap 

individu dimana dalam setiap proses ini terjadi perubahan fisik maupun mental yang 

akan berpengaruh pada berbagai fungsi dan kemampuan tubuh yang pernah 

dimilikinya. Kecepatan proses menua setiap individu pada organ tubuhnya berbeda-

beda, tetapi ada yang menyatakan itu disebabkan oleh hormon setiap individu. Orang 

beranggapan lansia sebagai semacam penyakit hal itu tidak benar karena menua 

bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh 

dalam menghadapi rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh. Pada proses 

menua lansia mengalami perubahan-perubahan baik perubahan fisik pada sistem-

sistem tubuh dan juga pada mental maupun psikologis (Nugroho, 2012).  
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Menurut The American Diabetes Association’s (2014) prevalensi penderita DM di 

Amerika adalah sebesar 9,3% meningkat dari tahun 2010 yaitu sebanyak 25,8 juta 

jiwa, dimana 8,1 juta orang penderita tersebut tidak terdiagnosa. Insiden DM pada 

tahun 2012 adalah sebanyak 1,7 juta jiwa. Penyakit ini menduduki peringkat  ke tujuh 

penyebab utama kematian di Amerika pada tahun 2010. 

Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta 

jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 

2020 (27,08 juta), tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 (40,95 juta) dan tahun 2035 

(48,19 juta) . Ada 19 provinsi (55,88%) provinsi Indonesia yang memiliki struktur 

penduduk tua. Tiga provinsi dengan persentase lansia terbesar adalah DI Yogyakarta 

(13,81%), Jawa Tengah (12,59) dan Jawa Timur (12,25%). Sementara itu, tiga 

provinsi dengan persentase lansia terkecil adalah Papua (3,20%), Papua Barat (4,33%) 

dan Kepulauan Riau (4,35%) (Kementrian Kesehatan RI, 2017). 

Prevalensi diabetes di Indonesia pada tahun 2013 adalah 2,1%. Angka tersebut 

lebih tinggi dibanding dengan tahun 2007 (1,1%). Sebanyak 31 Provinsi (93,9%) 

menunjukkan kenaikan prevalensi DM yang cukup berarti. tahun 2007 menjadi 1,2% 

pada 2013. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 menunjukan 

bahwa proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di 

daerah perkotaan menduduki ranking ke dua yaitu 14,7%, sedangkan di daerah 

pedesaan, DM menduduki ranking ke enam yaitu 5,8% (Jayaningrum, 2016). 

Diabetes Retinopati (DR) merupakan salah satu komplikasi DM yang  apabila 

tidak ditangani secara tepat, akan menjadi penyebab utama dalam terjadinya kebutaan.  
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Kualitas hidupnya akan menjadi semakin buruk disebabkan karena semakin parah 

tingkat retinopati yang dialami pasien.. Kualitas hidup pasien DR diperparah dengan 

adanya komplikasi dan komorbid DR (Novena et al., 2019).  

Berdasarkan data di RSCM pada tahun 2011, DR merupakan komplikasi DM 

terbanyak kedua setelah neuropati, dengan persentase 33,4% dari seluruh komplikasi 

DM. DR menjadi ancaman yang serius pada penglihatan dan merupakan penyebab 

paling tinggi kasus baru kebutaan pada usia 20-74 tahun. Dibandingkan dengan 

populasi umum,  risiko pada pasien diabetes mencapai sampai dengan 25 kali lebih 

besar untuk mengalami kebutaan. 

Hilangnya penglihatan merupakan salah satu komplikasi potensial yang paling 

dikhawatirkan dan ditakutkan, serta berpengaruh langsung pada kualitas hidup pasien. 

Beberapa studi telah menunjukkan adanya penurunan kualitas hidup pada pasien DR 

baik secara kualitatif dan kuantitatif. Dibandingkan dengan populasi normal, pasien 

dengan penyakit kronik lebih rendah Kualitas hidupnya. Kualitas hidup berdasarkan 

fungsi visual pada pasien  DR signifikan lebih rendah dibandingkan dengan pasien 

diabetes tanpa DR. Pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan denganinstrumen yang 

sifatnya umum ataupun spesifik. Kuesioner European Quality of Life Five Dimension 

Five Level Scale (EQ-5D-5L) adalah untuk memudahkan dan mengukur kesehatan 

untuk evaluasi daam kualitas hidup pasien, EuroQoL Group telah mengembangkan 

pengukuran yang sudah distandarisasi yang bertujuan untuk mengukur status 

kesehatan (Ikakusumawati et al, 2020). 
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Menurut penelitian (Susetyo, 2013) memenggunakan instrumen yang lebih 

spesifik dan jumlah sampel yang relatif lebih banyak, dengan temuan adanya 

perbedaan yang bermakna pada skor kualitas hidup pasien DR proliferatif dan non-

proliferatif. Hasil tersebut dapat memberikan gambaran kualitas hidup pasien DR 

berdasarkan tingkat keparahan DR, namun kurang dapat memberikan informasi untuk 

nilai utilitas yang dikaitkan dengan luaran terapi. Evaluasi luaran terapi DR umumnya 

menggunakan parameter klinis seperti visus (ketajaman penglihatan). 

Diabetes Melitus (DM) adalah gangguan metabolisme, baik secara genetis 

maupun klinis, bermanifestasi dengan hilangnya tolerensi karbohidrat. Penyakit ini 

tidak dapat disembuhkan secara keseluruhan akan tetapi dapat diatur dengan cara 

mengkonsisikan kadar gula darah pada kondisi euglikemia. Gaya hidup biasanya 

dikaitkan sebagai penyebab utuma penyakit ini terutama pada diabetes melitus tipe 2 

(Brunner & Suddarth, 2013). Dampak gangguan penglihatan dan penyakit mata 

terhadap kualitas hidup terkait penglihatan didapatkan kesimpulan bahwa semakin 

tinggi pengaruh dari penyakit gangguan yang diderita maka semakin rendah kualitas 

hidup pasiennya (Muhammad, 2014). 

.Penurunan kualitas hidup pada pasien DR dapat terjadi karena adanya 

keterbatasan dalam beraktivitas seperti mengemudi, membaca, olahraga, bekerja, dan 

kegiatan sehari-hari yang pada akhirnya mempengaruhi setiap domain kualitas hidup. 

Pada pasien DR adanya gangguan fungsi penglihatan yang disebabkan oleh 

memburuknya visus dapat berakibat pada nilai kualitas hidup. Tingkat keparahan 

visus yang semakin memburuk dapat mempengaruhi kualitas hidup, tetapi nilai 
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kualitas hidup ini masih belum dikaji sejalan dengan keparahan visus. Sehingga 

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner spesifik dan tidak spesifik untuk 

mengukur kualitas hidup terkait tingkat keparahan visus (Ikakusumawati et al., 2020). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah yang telah di jelaskan secara ringkas dari latar 

belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menetahui 

bagaimanakah gambaran tentang Hubungan Retinopati, Keseimbangan Statis Dan 

Dinamis Dengan Quality Of Life  Pada Lansia Penderita Diabetes Millitus Tipe II? 

a. Apakah ada hubungan antara retinopati dengan Quality Of Life pada lansia 

penderita diabetes millitus tipe II? 

b. Apakah ada hubungan antara keseimbangan statis dengan Quality Of Life pada 

lansia penderita diabetes millitus tipe II? 

c. Apakah ada hubungan antara  keseimbangan dinamis dengan  Quality Of Life 

pada lansia penderita diabetes millitus tipe II? 

d. Apakah ada hubungan antara retinopati, keseimbangan statis dan keseimbangan 

dinamis dengan  Quality Of Life pada lansia penderita diabetes millitus tipe II? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan retinopati 

dengan keseimbangan terhadap kualitas hidup pada lansia  penderita diabetes 

militus tipe II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara retinopati dengan Quality Of Life pada 

lansia penderita diabetes millitus tipe II. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara keseimbangan statis dengan Quality Of 

Life pada lansia penderita diabetes millitus tipe II.  

c. Untuk mengetahui hubungan antara  keseimbangan dinamis dengan  Quality 

Of Life pada lansia penderita diabetes millitus tipe II. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara retinopati, keseimbangan statis dan 

keseimbangan dinamis dengan  Quality Of Life pada lansia penderita diabetes 

millitus tipe II.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang lansia dengan diabetes millitus tipe II terhadap retinopati, keseimbangan 

statis maupun dinamis dan quality of life (QOL) serta bahan menjadi evaluasi 
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khususnya dalam hal pengetahuan , sehingga dapat menjadi acuan dan tolak ukur 

di bidang fisioterapi. 

2. Manfaat bagi Institusi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 

bagi instansi pendidikan, kesehatan dan institusi terkait dalam menentukan 

kebijakan. 

3. Manfaat bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman berharga bagi peneliti dalam 

memperluas wawasan keilmuan, khususnya tentang hubungan antara retinophaty 

dengan keseimbangan statis dan dinamis terhadap quality of life (QOL) pada 

lansia penderita diabetes militus tipe II. 

 


