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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Diabetes Mellitus atau penyakit kencing manis adalah penyakit 

menahun (kronis), yang ditandai oleh kadar glukosa (gula) di dalam darah 

tinggi. Kadar glukosa darah yang normal pada waktu puasa tidak melebihi 100 

mg/dl dan 2 jam sesudah makan kurang dari 140 mg/dl. Kadar glukosa darah 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan timbulya gejala-gejala seperti : sering 

kencing, rasa haus dan rasa lapar yang berlebihan, sering mengalami infeksi, 

letih lesu, berat badan menurun, dll. Namun dapat pula terjadi pada beberapa 

penderita DM yang tidak merasakan gejala-gejala tersebut diatas dan 

penyakitnya ditemukan secara kebetulan, misalnya pada waktu pemeriksaan 

kesehatan rutin (Tim IGD, 2010). 

Diabetes melitus telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

seluruh dunia khususnya di negara berkembang.Organisasi kesehatan dunia 

(WHO) memperkirakan jumlah pasien Diabetes Mellitus akan meningkat 

hingga melebihi  300 juta pada tahun 2025. Indonesia merupakan Negara 

dengan penderita penyakit diabetes mellitus cukup tinggi, saat ini menempati 

urutan ke empat dengan jumlah penderita terbesar didunia setelah India, Cina 

dan Amerika Serikat. Dengan Prevalensi 8,6% dari total penduduk, 

diperkirakan pada tahun 2010 terdapat 8,4 juta pengidap Diabetes dan pada 

tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi 12,4 juta penderita. 
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Sedangkandari data DepkesRI (2010) jumlah pasien menempati urutan 

pertama dari seluruh penyakit endokrin (Anggina, dkk 2010).Oleh Karena itu 

diabetes melitus merupakan penyakit yang paling kompleks danmenuntut 

banyak perhatian maupun usaha dalam pengelolaannyadibandingkan dengan 

penyakit kronis lainnya, karena penyakitdiabetes tidak dapat diobati namun 

hanya dapat dikelola (Kusumadewi, 2011). 

Tujuan pengelolaan diabetes adalah menghilangkan keluhanatau gejala, 

mempertahankan rasa nyaman dan sehat, mencegahtimbulnya komplikasi, 

menurunkan angka kesakitan dan kematian.Tujuan ini dapat tercapai apabila 

kadar gula darah terkontrol. Olehkarena itu, individu dengan diabetes harus 

mengatur pola makandengan makanan yang sehat, rendah lemak dan cukup 

hidratarang, menjalani pemeriksaan gula darah, berolah raga secarateratur, 

menjaga keseimbangan berat badan serta menggunakanobat sesuai anjuran 

dokter (Perkeni, 2008).Menurut Kusumadewi (2011) mempertahankan 

kualitas hidup merupakan salah satu tujuan utamapengobatan penyakit 

diabetes melitus. 

Penyakit diabetes ternyata tidak hanya dapat menimbulkan masalah 

serius pada kesehatan fisik. Gangguan pada kadar gula darah ini juga ternyata 

dapat memengaruhi emosi, yang pada gilirannya mengacaukan pengendalian 

diabetes itu sendiri.Riset terbaru para ilmuwan di Amerika mengindikasikan, 

melonjaknya kadar gula darah secara ekstrim dapat menyebabkan perubahan 

mood yang signifikan. Bahkan, temuan juga menunjukkan bahwa perubahan 

kadar gula darah yang sering (disebut variabilitas glikemik) juga dapat 
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mempengaruhi kondisi dan kualitas hidup pasien diabetes (Kompas, edisi 

Rabu 10 Oktober 2012). 

Sebuah penelitian kecil pada edisi April dalam jurnal Diabetes 

Technology & Therapeutics menemukan, fluktuasi kadar gula darah pada 

wanita pengidap diabetes tipe II berkaitan dengan kualitas hidup yang lebih 

rendah dan suasana hati (mood) yang negatif (Kompas, 2012).Kualitas hidup 

penderita diabetes menjadi lebih buruk akibat keterbatasan melakukan 

aktifitas dan penurunan gairah hidup yang selanjutnya akan memperpendek 

hidup penderita (Aulia, 2008). Olehkarena itu pengelolaan diabetes bukan 

semata mengubah gaya hidup dan pola makan, tapi lebih pada ketaatan 

menjalankan aktif mencari tahu tentang diabetes dan pengendaliannya. 

Ketidaktahuan atau sikap meremehkan penyakit ini bisa berdampak pada 

munculnya komplikasi.Padahal, semakin dini mengetahui cara mengendalikan 

diabetes, maka semakin baik manfaatnya bagi penderita (Adiarta, 2012). Hal 

ini karena dengan pengetahuan yang baik maka penderita DM dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Bukti ilmiah pentingnya pengetahuan tentang DM dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien melalui jurnal penelitian yang dilakukan Mandagi 

(2012) bahwa pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi secara 

signifikan terhadap status kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Hal ini 

karena menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan merupakan domain bagi 

tindakan seseorang, selain itu Green dalam Notoatmodjo (2010) mengatakan 

bahwa pengetahuan merupakan faktor predisposisi terbentuknya perilaku 
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kesehatan. Pengetahuan pasien DM yang baik tentang DM akan berpotensi 

terhadap kesadaran untuk mengontrol gula, karena pasien mengetahui cara 

mengendalikan penyakit DM yang dideritanya, sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas hidupnya.  

Selain itu tingkat status ekonomi juga dapat mendukung pasien DM 

dalam menjalani hidupnya, hal ini dibuktikan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Omer, dkk (2008) bahwa penderita DM tipe II dengan latar 

belakang finansial yang kuat lebih tenang dalam menjalani pengobatan 

dibandingkan dengan pasien dengan kondisi finansial yang lemah. Hasil 

tersebut karena dalam proses pengobatan pasien membutuhkan dana yang 

tidak sedikit, sehingga dana berobat akan menjadi permasalahan yang besar 

bagi pasien yang lemah kondisi finansialnya.  

Kontrol gula darah merupakan salah satu indikator kualitashidup 

individu dengan diabetes karena kontrol gula darah yang baikmenjadi salah 

satu parameter kesuksesan penyesuaian pada pola hidup. Gula darahyang tidak 

terkontrol, baik hyperglycemia (kadar gula sangat tinggi)atau hypoglycemia 

(kadar gula darah sangat rendah), akan menyertaikemunculan simtom-simtom 

diabetes.Pada saat penderita diabetes mengalami tingkat gula darahyang tinggi 

(hyperglycemia), penderita akan merasa sangat haus,sering buang air kecil, 

sakit kepala, mudah lelah dan mudah merasatersinggung. Sementara itu jika 

mengalami kadar gula darah yangsangat rendah (hypoglycemia), penderita 

akan mudah berkeringat,lapar, penglihatan terganggu, merasa lemas, 
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mengalami gangguankoordinasi motorik, kebingungan mental dan merasa 

cemas (Kusumadewi, 2011). 

Munculnya gejala yang diakibatkan oleh kadar gula yangtidak 

terkontrol ini dapat mengganggu aktivitas individu sehari-haridan menurunkan 

fungsi individu secara keseluruhan baik fungsifisik, psikologis dan sosial. 

Individu dengan diabetes akan merasaenerginya berkurang sehingga mudah 

lelah dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan menyebabkan aktivitas fisik 

serta perandan tanggungjawabnya menjadi berkurang. Selain fungsi fisikyang 

terganggu, perasaan cemas dan mudah tersinggung jugamenimbulkan 

keterbatasan dalam aktivitas sosial.Hal-hal tersebutmenyebabkan individu 

merasa kurang sejahtera dan mengurangikualitas hidup (Kusumadewi, 2011). 

Uraian latarbelakang masalah tersebut di atas memberikan ketertarikan 

bagi peneliti untuk melakukan studi pendahuluan di instalasi rawat jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.Pemilihan RSUD Ajibarang karena 

peneliti merupakan salah satu perawat di Rumah Sakit tersebut, sehingga 

permasalahan yang sedang timbul pada pasien peneliti lebih mengetahuinya 

dibandingkan dengan tempat lainnya. Selain itu karena peneliti merupakan 

perawat di Rumah Sakit tersebut maka akses penelitian akan lebih mudah 

dibandingkan dengan peneliti melakukan penelitian di tempat lain.  

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

perkembangan pasien DM yang melakukan rawat jalan dari tahun ke tahun. 

Dari data rekam medik di ketahui jumlah penderita DM tipe II yang 

melakukan rawat jalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari tahun 
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2009 berjumlah 360, 2010 berjumlah 400 dan tahun 2011 menjadi 520 hal ini 

berarti mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20%. Peningkatan tersebut 

memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk menelusuri kualitas hidup pasien 

DM tipe II yang melakukan rawat jalan. 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang penderita 

DM tipe II yang datang di instalasi rawat jalan RSUD Ajibarang.Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui gambaran awal pengetahuan pasien tentang DM 

kondisi status ekonomi, dan gambaran kualitas hidup pasien, hasil wawancara 

diketahui bahwa 6 orang (60%) kurang memahami cara mengendalikan DM, 

tidak mengetahui dampak DM terhadap tubuh pasien, namun mengetahui 

penyebab dan pengertian DM, 4 (40%) orang mengetahui DM secara baik. 

Wawancara status ekonomi menunjukkan bahwa 7 orang (70%) berasal dari 

keluarga dengan pendapatan di atas Rp.1.700.000,- dan 3 orang memiliki 

pendapatan di bawah Rp.1.700.000,- per bulan. Wawancara kualitas hidup 

diketahui 3 orang (30%) mengatakan sangat tidak puas dengan hidup yang di 

jalani saat ini, 6 orang (60%) mengatakan tidak puas dengan hidup yang 

mereka jalani, dan hanya 1 orang (10%) yang mengatakan puas dengan hidup 

yang dia jalani saat ini. Dari semua pasien diabetes mellitus tipe II yang 

berobat jalan di instalasi rawat jalan RSUD Ajibarang sekitar 70% 

menggunakan jaminan sosial yang mereka miliki (Askes Sosial, Jamkesmas, 

Jamsostek, dan jaminan lainnya).Berdasarkan uraian latarbelakang dan studi 

pendahuluan yang peneliti lakukan maka peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti lebih jauh lagi tentang “Hubungan Pengetahuan Diabetes Melitus dan 
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Status Ekonomi Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe II di 

Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latarbelakang  yang  telah  dikemukakan  pada  awal  

tulisan  ini  timbul beberapa rumusan masalah, yaitu ”Bagaimana hubungan 

pengetahuan Diabetes Mellitus dan Status Ekonomi dengan Kualitas Hidup 

Pasien Diabetes Mellitus Tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum 

Daerah Ajibarang?”.  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan tentang diabetes melitus dan status ekonomi dengan kualitas 

hidup pasien diabetes melitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit 

Umum Daerah Ajibarang.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk mengetahui; 

1. Gambaran pengetahuan Diabetes Mellitus pada pasien Diabetes 

mellitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah 

Ajibarang. 

2. Gambaran status ekonomi pasien Diabetes Mellitus tipe II di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 
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3. Gambaran kualitas hidup pasien Diabetes Mellitus tipe II di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 

4. Mengetahui hubungan pengetahuan Diabetes Mellitus dengan kualitas 

hidup pasien Diabetes Mellitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah 

Sakit Umum Daerah Ajibarang 

5. Mengetahui hubungan status ekonomi dengan kualitas hidup pasien 

Diabetes Mellitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum 

Daerah Ajibarang 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritik  

Hasil penelitian ini merupakan bukti ilmiah sehingga dapat dijadikan 

referensi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hubungan 

pengetahuan diabetes melitus dan status ekonomi dengan kualitas hidup 

pasien Diabetes Mellitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit 

Umum Daerah Ajibarang.  

2. Manfaat Praktis  

a. Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi 

pengetahuan pasien tentang DM, status ekonomi, dan kualitas hidup 

pasien diabetes mellitus sehingga dapat dijadikan masukan dalam 

membuat program pengontrolan DM. 
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b. Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

penelitian tentang hubungan pengetahuan DM dan status ekonomi 

dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe II sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Penelitian Terkait 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan, terdapat 

beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu.  

1. Yusra (2011) dengan judul “Hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di Poliklinik Penyakit Dalam 

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta”. Desain penelitian ini 

menggunakan crossectional, dengan jumlah sampel sebanyak 120 orang 

penderita DM tipe 2, analisa data menggunakan uji korelasi product 

moment, uji t, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel yang berhubungan dengan kualitas hidup yaitu umur 

pendidikan, dan komplikasi (p=0,001), terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di 

Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 

(p=0,001). Peningkatan satu satuan dukungan keluarga dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien sebesar 35%.  

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian,subyek 

dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus mengangkat tentang 
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“Hubungan pengetahuan diabetes melitus dan status ekonomi dengan 

kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang”,menggunakan analisishubungan 

uji non parametrik Chi Square . Penelitian ini  berbeda pada subyek, waktu 

dan tempat penelitian. 

2. Mandagi (2012) dengan judul “Faktor yang Berhubungan dengan Status 

Kualitas Hidup PenderitaDiabetes Mellitus (Studi di Puskesmas Pakis 

Kecamatan SawahanKota Surabaya”. Jenis penelitian ini adalah 

observasional analitik dengan desain penelitian cross sectional. 

Sampelpenelitian ini yakni semua penderita Diabetes Mellitus di 

Puskesmas Pakis Kota Surabaya sebanyak 46responden. Variabel bebas 

meliputi : umur, jenis kelamin, pendidikan, olahraga, merokok, waktu 

tidur,pengetahuan, kepatuhan berobat, dukungan keluarga, dan diet 

sedangkan variabel terikat yaitu statuskualitas hidup. Uji statistik 

menggunakan uji Chi-Square. Untuk menentukan besar risiko digunakan 

Odds Ratio (OR) dengan interval keyakinan 95%.Hasil penelitian 

menunjukkan status kualitas hidup ada hubungannya dengan umur 

(p=0,040 denganOR=5,359), olahraga (p=0,019 dengan OR=3,4), waktu 

tidur (p=0,036 dengan OR=4,444), pengetahuan(p=0,003 dengan OR=9), 

kepatuhan berobat (p=0,041 dengan OR=4,333), dukungan keluarga 

(p=0,003dengan OR=8,750), diet (p=0,021 dengan OR=6,333). Status 

kualitas hidup tidak berhubungan denganjenis kelamin (p=0,135 dengan 
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OR=3,463), pendidikan (p=0,108 dengan OR=3,4), merokok 

(p=0,078dengan OR=3,8). 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, 

subyek dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus menganggas tentang 

“Hubungan pengetahuan diabetes mellitus dan status ekonomi dengan 

kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang”, menggunakan analisishubungan 

uji non parametrik Chi Square. Penelitian ini  berbeda pada subyek, waktu 

dan tempat penelitian.  

3. Hariyono (2012) dengan judul “Hubungan antara self care dan lama 

menderita dengan kualitas hidup penderita diabetes mellitus di Poli 

Penyakit Dalam RSUD Jombang”. Jenis penelitian ini adalah analitik 

korelasional dengan menggunakan pendekatanCross Sectional dengan 

metode pengumpulan data editing, coding, scoring, tabulating, Untuk 

mengetahuihubungan antara dua variabel digunakan uji korelasi Rank 

Sperman, yang akan diolah atau dihitungdengan menggunakan bantuan 

komputerisasi dengan tingkat kesalahan p = 0,05 pada penderita 

DiabetesMellitus tipe 2.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 

responden penelitian didapatkan self care yang baik sebanyak 2 responden 

atau 3,8%, selfcare yang cukup sebanyak 16 responden atau 30,8%, self 

care yang kurang sebanyak 34 responden atau65,4%, sedangkan kualitas 

hidup hampir separuh dari responden mempunyai kualitas hidup yang 

kurangyaitu sebanyak 25 responden atau 48,1%, Untuk self care ada 
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hubungan dengan kualitas hidup penderitaDiabetes Mellitus dengan kuat 

hubungan yang cukup yaitu sebesar 0.317.  

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian,  

subyek dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus menganggas tentang 

“Hubungan pengetahuan diabetes mellitus dan status ekonomi dengan 

kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang”, menggunakan analisishubungan 

uji non parametrik Chi Square . Penelitian ini  berbeda pada subyek, waktu 

dan tempat penelitian.  
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