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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan (knowledge) adalah berasal dari „tahu‟ dan ini terjadi 

setelah melakukan pengidraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan 

terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, 

pendengaran, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010). 

2. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan adalah tingkat seberapa kedalaman reponden 

dapat menghadapi, mendalami, memperdalam perhatian seperti bagaimana 

manusia menyelesaikan masalah baru. Adapun tingkat pegetahuan dalam 

kognitif menurut Notoatmodjo (2010) adalah : 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

b. Memahami (Comperehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasi materi tersebut secara benar. 
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c. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu 

struktur  organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (Syntesis) 

Suntesis menunjukan pada suatu kemampuan untuk meletakan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi objek.Penilaian-

penilaian ini berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

3. Cara memperoleh pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2010) cara memperoleh pengetahuan di bagi 

menjadi dua kelompok: 

a. Cara Tradisional 

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan, sebelum ditemukannya metode ilmiah atau 
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metode penemuan secara sistematik dan logis. Cara-cara penemuan 

pengetahuan pada periode ini antara lain meliputi: 

b. Cara coba salah 

c. Cara kekuasaan atau otoritas 

d. Berdasarkan pengalaman pribadi 

e. Melalui jalan pikiran  

f. Cara modern 

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih popular 

disebut metodologi penelitian (research methodology).Cara baru 

modern dalam mencari pengetahuan dewasa ini lebih sistemetis, logis 

dan ilmiah. 

4. Cara ukur pengetahuan  

Pengetahuan dapat diukur dengan cara melakukan wawancara atau 

memberikan angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur 

dari subyek penelitian atau responden. Pada pengisian angket pengetahuan 

yang dinilai hanyalah pengetahuan pada tingkat dua yaitu memahami 

(Arikunto, 2006). 

Pengukuran pengetahuan dapat diketahui dengan cara orang 

bersangkutan mengungkapkan apa yang diketahuinya dalam bentuk 

jawaban lisan maupun tulisan. Menurut Arikunto (2006) pertanyaan tes 

yang biasa digunakan dalam pengukuran pengetahuan ada dua bentuk 

yaitu : 
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a. Bentuk objektif  

Bentuk ini lazim disebut tes objektif, yaitu tes yang menjawabnya 

dapat diberi skor nilai secara lugas menurut pedoman yang ditentukan 

sebelumnya. Ada tiga macam tes yang termasuk dalam evaluasi ragam 

objektif ini yaitu : 

1) Tes benar-salah 

2) Tes pilihan ganda  

3) Tes pelengkap melengkapi 

             b. Bentuk subjektif 

Tes subjektif adalah alat pengukur pengetahuan yang 

menjawabnya tidak ternilai dengan skor atau angka pasti, seperti 

bentuk objektif. Hal ini disebabkan banyaknya ragam gaya jawaban 

yang diberikan oleh para responden. 

Menurut Arikunto (2006) pengetahuan atau penilaian pengetahuan 

dapat dikategorikan menjadi tigayaitu : 

a. Baik : jika pertanyaan di jawab benar oleh responden >75% 

b. Cukup baik : jika pertanyaan di jawab benar oleh responden 60%-

75%. 

c. Kurang baik : jika pertanyaan di jawab benar oleh responden <60% 

5 Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan antara lain : 
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a. Tingkat pendidikan  

Pendidikan adalah upaya untuk mencari pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif, sehingga pndidikan juga 

mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan. 

1. Informasi 

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas. 

2. Budaya  

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memebuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

3. Pengalaman  

Sesuatu yang dialami seseorang akan menambah pengetahuan. 

 

B. Status Ekonomi  

1. Pengertian  

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat 

berdasarkan pendapatan per bulan.Status ekonomi dapat dilihat dari 

pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok (Kartono, 2006). 

2. Faktor yang mempengaruhi status ekonomi  

Menurut Panji Anoraga (2004) status ekonomi dipengaruhi 

penghasilan keluarga dengan jumlah keluarga. Semakin besar pendapatan 

keluarga dengan jumlah keluarga sedikit maka akan semakin tinggi 

statusekonominya.  

 HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN …, 
 NUNUNG SUPRIHATIN,  FIKES  UMP,  2013 



18 

 

3. Status ekonomi dengan kesehatan  

Latar belakang status ekonomi mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

kesehatan masyarakat. Petugas kesehatan juga perlu mendalami tentang 

aspek-aspek ekonomi masyarakat (Notoatmodjo, 2010). 

4. Tingkat status ekonomi 

Tingkat status ekonomi ditinjau dari pendapatan perkapita. Pendapatan 

per kapitaadalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. 

Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah 

suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Menurut 

pendapatan perkapita Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 1.700.000-, di 

bagi menjadi 2 yaitu: 

                 1). Cukup (sejahtera)bila pendapatan ≥  pendapatan perkapita  

 

                  2). Kurang (Pra sejahtera)bila pendapatan < pendapatan perkapita  

 

 

 

C. Kualitas Hidup  

1. Pengertian  

Tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat. 

Pengertian mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para 

ahli, namun semua pengertian tersebut tergantung dari siapa yang 

membuatnya. Seperti halnya definisi sehat, yaitu tidak hanya berarti tidak 

ada kelemahan atau penyakit, demikian juga mengenai kualitas hidup, 

kualitas hidup bukan berarti hanya tidak ada keluhan saja, akan tetapi 

masih ada hal-hal lain yang dirasakan oleh penderita, bagaimana perasaan 
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penderita sebenarnya dan apa yang sebenarnya menjadi keinginannya 

(Siboro, 2010). 

Definisi kualitas hidup masih belum berlaku secara umum. Selain itu 

terdapat istilah lain, seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan 

manusia sering digunakan sebagai istilah yang setara atau analog dengan 

quality of life. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia PBB sering 

digambarkan sebagai pengukuran salah satu pengukuran kualitas hidup. 

Secara umum, kualitas hidup merupakan suatu produk yang dihasilkan 

dari interaksi sejumlah faktor-faktor yang berbeda, seperti sosial, fisik, 

kesehatan, ekonomi, dan kondisi lingkungan, yang secara kumulatif, juga 

dengan cara-cara yang belum diketahui, berinteraksi untuk mempengaruhi 

pembangunan manusia dan sosial di tingkat individu dan masyarakat. Ini 

merupakan “gagasan tentang kesejahteraan manusia yang diukur dengan 

indikator sosial bukan secara pengukuran “kuantitatif” terhadap 

pendapatan dan produksi.” (United Nations Glossary, 2009). 

Definisi kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan atau 

health-related quality of life (HRQoL) dapat diartikan sebagai respon 

emosi dari penderita terhadap aktivitas sosial, emosional, pekerjaan dan 

hubungan antar keluarga, rasa senang atau bahagia, adanya kesesuaian 

antara harapan dan kenyataan yang ada, adanya kepuasan dalam 

melakukan fungsi fisik, sosial dan emosional serta kemampuan 

mengadakan sosialisasi dengan orang lain (Siboro, 2010). 

2. Ruang Lingkup Kualitas Hidup 
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Secara umum terdapat 6 domain yang dipakai untuk mengukur 

kualitas hidup berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh WHO 

(World Health Organization), bidang tersebut adalah kesehatan fisik, 

kesehatan psikologik, keleluasaan aktivitas, hubungan sosial dan 

lingkungan, sedangkan secara rinci domain-domian yang termasuk 

kualitas hidup adalah sebagai berikut : 

a. Kesehatan fisik (physical health): Kesehatan umum, nyeri, energi dan 

vitalitas, aktivitas seksual, tidur dan istirahat. 

b. Kesehatan psikologis (psychological health): Cara berpikir, belajar, 

memori dan konsentrasi. 

c. Tingkat aktivitas (level of independence): mobilitas, aktivitas 

seharihari, komunikasi, kemampuan kerja. 

d. Hubungan sosial (social relationship): hubungan sosial, dukungan 

sosial. 

e. Lingkungan (environment), keamanan, lingkungan rumah, kepuasan 

kerja. 

f. Kepercayaan rohani atau religius (spirituality/religion beliefs) 

3. Pengukuran Kualitas Hidup 

Kualitas hidup dapat diukur dengan menggunakan instrumen 

pengukuran kualitas hidup yang telah diuji dengan baik. Dalam mengukur 

kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan semua domain akan 

diukur dalam dua dimensi yaitu penilaian obyektif dari fungsional atau 

status kesehatan (aksis X) dan persepsi sehat yang lebih subyektif (aksis 
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Y). Suatu instrumen pengukuran kualitas hidup yang baik perlu memiliki 

konsep, cakupan, reliabilitas, validitas dan sensitivitas yang baik pula 

(Testa MA dalam Siboro, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.: Skema pengukuran kualitas hidup 

Secara garis besar instrumen untuk mengukur kualitas hidup dapat 

dibahagi menjadi dua jenis, yaitu instrumen umum (generic scale) dan 

instrumen khusus (specific scale). Instrumen umum ialah kuesioner yang 

dipakai untuk mengukur kualitas hidup secara umum pada penderita 

dengan penyakit kronik. Instrumen ini digunakan untuk menilai secara 

umum mengenai kemampuan fungsional, ketidakmampuan dan kekuatiran 

yang timbul akibat penyakit yang diderita. Contoh instrumen umum adalah 

seperti Sickness Impact Profile (SIP), 36-item Short-Form Health Survey 

(SF-36), 12-item Short-Form Health Survey (SF-12), Nottingham Health 

Profile (NHP), World Health Organization Quality of Life assessment 

instrument (WHOQOL-BREF) dan lain-lain. Sedangkan instrument khusus 
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adalah instrumen yang dipakai untuk mengukur sesuatu yang khusus dari 

penyakit, populasi tertentu atau fungsi yang khusus, contohnya adalah The 

Washington Psychosocial Seizure Inventory (WPSI) dan The Epilepsy 

Surgery Inventory (ESI-55). 

World Health Organization Quality of Life assessment instrument 

(WHOQOL-BREF) merupakan kuesioner yang diringkaskan berdasarkan 6 

domain yang diusulkan oleh World Health Organization (WHO). Dalam 

kuesioner ini, domain 1 dan 3 serta 2 dan 6 digabungkan menjadi satu 

menjadi hanya 4 domain yang dinilai yaitu: 

a. Kesehatan fisik (physical health) 

b. Kesehatan psikologis (psychological health)  

c. Hubungan Sosial (Social Relationships) 

d. Lingkungan (Environmental) 

4. Kualitas hidup penderita Diabetes Mellitus  

Kualitas hidup penderita diabetes melitus menggunakan skala 

pengukuran DQOL (Diabetes Quality Of Life) yang dikembangkan oleh 

Munoz & Tiagarajan (1998). DQOL terdiri dari 48 item pertanyaan 

dengan sub item kepuasan, dampak, kekawatiran terhadap diabetes, 

kekawatiran terhadap sosial pekerjaan.  

Instrumen DQOL telah digunakan di Indonesia melalui penelitian 

yang dilakukan oleh Tyas (2008) dengan memodifikasi menjadi 30 item 

soal dengan sub item tentang kepuasan, dampak dari penyakit, 

kekawatiran terhadap fungsi fisik, psikologis, dan sosial.  
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5. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penderita Diabetes Mellitus 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusra (2010) faktor yang 

mempengaruhi kualitas hidup penderita diabetes mellitus terdiri dari 

pengetahuan, usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi, lama 

menderita DM, dan komplikasi DM.  

 

D. Diabetes Mellitus  

1. Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes merupakan penyakit yang heterogonik, baik karena 

manifestasinya maupun karena jenisnya. Diabetes adalah sindrom yang 

disebabkan oleh terganggunya insulin di dalam tubuh sehingga 

menyebabkan hiperglikemia yang disertai abnormalitas metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein. Diabetes dapat diklasifikasikan menjadi 

diabetes tipe I (insulin–dependen diabetes mellitus atau IIDM), tipe II (non 

insulin-dependent diabetes mellitus atau NIDDM) (Inzucchi, 2004). Selain 

itu diabetes juga dapat digolongkan menjadi diabetes gestational dan 

diabetes sekunder (Tandra, 2007).  

Diabetes Mellitus Tipe I (IDDM) muncul pada saat pankreas tidak 

dapat atau kurang mampu memproduksi insulin sehingga insulin dalam 

tubuh kurang atau tidak ada sama sekali. Glukosa di dalam darah 

menumpuk karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. Diabetes tipe ini 

tergantung pada insulin, oleh karena itu penderita memerlukan suntikan 

insulin (Tandra, 2007). Menurut Brunner & Suddarth Diabetes Mellitus 
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Tipe I disebabkan oleh faktor genetik, di mana penderita diabetes 

mewarisi predisposisi/kecenderungan terhadap terjadinya diabetes mellitus 

Tipe I, biasanya ditemukan pada individu yang memiliki antigen H. Selain 

itu disebabkan oleh faktor imunologi, adanya respon autoimun yang 

abnormal, serta adanya kerusakan sel beta pankreas. 

Diabetes Mellitus Tipe II (NIIDM) merupakan diabetes yang paling 

sering ditemukan di Indonesia. Penderita tipe ini biasanya ditemukan pada 

usia di atas 40 tahun disertai berat badan yang berlebih. Selain itu diabetes 

tipe II ini dipengaruhi oleh faktor genetik, keluarga, obesitas, diet tinggi 

lemak, serta kurang gerak badan (Nabil, 2009). Kemungkinan lain 

terjadinya diabetes ini adalah karena sel-sel jaringan tubuh tidak peka atau 

resisten terhadap insulin (Tandra, 2007). Resistensi terhadap insulin pada 

diabetes mellitus tipe II ini terjadi karena turunnya kemampuan insulin 

untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan 

menghambat produksi oleh sel hati. 

Diabetes Gestational adalah jenis diabetes yang muncul pada saat ibu 

hamil. Hal ini terjadi karena pengaruh beberapa hormon pada ibu hamil 

menyebabkan resisten terhadap insulin. Diabetes ini dapat ditemukan 

sekitar 2-5% dalam kehamilan. Umumnya gula darah kembali normal bila 

sudah melahirkan, tetapi resiko ibu terkena DM tipe II akan lebih besar 

(Nabil, 2009). Diabetes Mellitus Sekunder adalah diabetes yang 

disebabkan oleh penyakit lain yang menyebabkan produksi insulin 

terganggu atau meningkatkan kadar gula darah meningkat. Penyakit yang 
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dimaksud misalnya infeksi berat, radang pankreas, penggunaan 

kortikosteroid, obat anti hipertensi (Nabil, 2009). 

2. Faktor-faktor Penyebab Diabetes Mellitus 

Ada banyak faktor yang memicu terjadinya diabetes. Semakin cepat 

kondisi diabetes diketahui dan ditangani akan mencegah komplikasi yang 

terjadi (Nabil, 2009). Faktor-faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab 

diabetes antara lain kelainan sel beta pankreas, berkisar dari hilangnya sel 

beta sampai kegagalan sel beta melepas insulin. Faktor lingkungan yang 

mengubah fungsi sel beta, antara lain adanya infeksi, pola diet, umur, 

obesitas, kegemukan, kehamilan, gangguan sistem imunitas, kelainan 

insulin. 

3. Komplikasi Diabetes Mellitus 

Jika gula darah tidak terkontrol dengan baik beberapa tahun 

kemudian akan timbul komplikasi. Komplikasi akibat diabetes yang 

timbul dapat berupa komplikasi akut dan kronis. 

a. Komplikasi akut adalah komplikasi yang muncul secara mendadak. 

Keadaan bisa fatal jika tidak segera ditangani. Yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah: 

1) Hipoglikemia (glukosa darah turun terlalu rendah) 

Menurut Fishbein dan Palumbo, hipoglikemia adalah suatu 

keadaan di mana konsentrasi atau kadar gula di dalam darah terlalu 

rendah (<60mg/dl), yang dapat terjadi pada pasien yang menerima 

suntikan insulin dan obat anti diabetes. Hipoglikemia ini terjadi 
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jika pemberian dosis insulin atau obat anti diabetes tidak tepat, 

latihan fisik atau olah raga berlebihan, menunda jadwal makan 

setelah minum obat, serta kebiasaan konsumsi alkohol 

(Kronerberg, 2008). 

Pada saat mendapat suntikan penderita harus makan dengan 

kalori yang sesuai untuk mengimbangi efek insulin. Jadwal makan 

juga haruslah teratur, tiga kali makan utama dan selingan dua kali 

di antara makan utama, makan snack pada malam hari sangat 

penting karena makanan hanya dapat tahan hingga jam tiga pagi 

(Nabil,2009). 

Olah raga membakar glukosa dalam tubuh, tetapi perlu 

diperhatikan kesesuaian antara olah raga dengan dosis obat dan 

pola diet penderita. Latihan fisik dan olahraga berlebihan dapat 

menyebabkan hipoglikemia pada malam hari atau keesokan 

harinya disebut dengan delayed onset low blood sugar. Pengaruh 

alkohol bekerja dengan menghambat kemampuan hati untuk 

melepaskan glukosa alkohol juga menghambat kerja hormon yang 

menaikkan glukosa darah serta meningkatkan efek insulin, dan 

dapat menyebabkan hipoglikemia berat (Tandra, 2007).  

Tanda dari gejala hipoglikemia dapat bervariasi tergantung 

penurunan kadar glukosa darah. Keluhan pada dasarnya dapat 

berupa keluhan pada otak, ini dikarenakan otak tidak mendapat 

kalori yang cukup sehingga mempengaruhi fungsi intelektual, 
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antara lain sakit kepala, kurang konsentrasi, mata kabur, lelah, 

kejang hingga koma. Keluhan lain seperti lapar, nadi cepat, kejang 

atau koma. Keluhan akibat efek samping hormon lain yang 

berusaha menaikkan kadar glukosa darah, misalnya pucat, 

berkeringat, nadi cepat, berdebar, cemas serta rasa lapar (Tandra, 

2007). 

2) Hiperosmolar Non-ketotik 

Pada keadaan tertentu gula darah dapat sedemikian tingginya 

sehingga darah menjadi kental. Dalam keadaan seperti ini 

dinamakan Hiperosmolar Non-Ketotik (HNOK), atau Diabetic 

Hiperosmolar Syndrome (DHS). Kadar glukosa darah dapat 

mencapai nilai 600mg/dl. Glukosa dapat menarik air keluar sel dan 

selanjutnya keluar bersama urin, dan tubuh mengalami dehidrasi. 

Penderita diabetes dalam keadaan ini menunjukkan gejala nafas 

cepat dan dalam, banyak kencing, sangat haus, lemah, kaki dan 

tulang kram, bingung, nadi cepat, kejang dan koma (Tandra, 2007). 

Hiperglikemia dapat terjadi jika masukan kalori yang berlebihan, 

penghentian obat oral maupun insulin yang didahului stress akut 

(Suryono, 2004). 

3) Ketoasidosis (terlalu banyak asam dalam darah) 

Pada diabetes mellitus yang tidak terkendali dengan kadar 

gula darah yang tinggi dan kadar hormon yang rendah, tubuh tidak 

dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Sebagai 
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gantinya tubuh akan memecah lemak untuk sumber energi 

pemecahan lemak tersebut kemudian menghasilkan badan-badan 

keton di dalam darah (ketosis). Ketosis ini menyebabkan derajat 

keasaman (PH) dalam darah menurun (asidosis). Pada pasien 

dengan ketoasidosis diabetik umumnya memilki riwayat asupan 

kalori (makanan) yang berlebihan atau penghentian obat diabetes 

atau insulin (Nabil, 2009). Gejala yang timbul dapat berupa kadar 

gula darah tinggi (>240 mg/dl). Terdapat keton dalam urin, buang 

air kecil banyak hingga dehidrasi, napas berbau aseton, lemas 

hingga koma (Nabil, 2009). 

b. Komplikasi Kronik, komplikasi ini terjadi karena glukosa darah berada 

di atas normal berlangsung secara selama bertahun-tahun. Komplikasi 

timbul secara perlahan, kadang tidak diketahui, tetapi berangsur 

semakin berat dan membahayakan. Komplikasi kronik dapat berupa 

komplikasi makrovaskular seperti penyakit jantung koroner, pembuluh 

darah otak, dan mikrovaskular adalah retinopati, nefropati, neuropati. 

1) Kerusakan Saraf (neuropati diabetik) 

Baik pada penderita diabetes I maupun pada penderita tipe 

diabetes II bisa terkena neuropati. Hal ini bisa terjadi setelah 

terkena diabetes dalam waktu yang lama, dengan glukosa darah 

tinggi yang tidak terkontrol. Dalam jangka lama, glukosa darah 

yang tinggi akan merusak dinding pembuluh darah kapiler yang 

memberi makanan ke saraf menyebabkan terjadinya kerusakan 
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saraf yang disebut neuropati diabetik. Saraf tidak dapat mengirim 

dan menghantarkan pesan-pesan rangsangan impuls saraf. Keluhan 

yang terjadi bervariasi, mungkin nyeri pada tangan dan kaki, 

gangguan pencernaan dan lain sebagainya (Tandra, 2007). 

Neuropati deabetik yang paling sering adalah neuropati 

perifer. Kerusakan ini mengenai saraf perifer yang biasanya terjadi 

di anggota gerak bawah yaitu kaki dan tungkai bawah (Tandra, 

2007). Saraf yang telah rusak membuat penderita diabetes tidak 

dapat merasakan sensasi sakit, panas, dingin, pada tangan dan kaki. 

Gejala umum yang biasanya terjadi berupa rasa kebas (baal) dan 

kelemahan pada kaki dan tangan. 

Gejala dapat berlanjut dengan rasa tebal di kaki, tidak ada rasa 

nyeri pada kaki, penderita tidak dapat mengetahui adanya infeksi. 

Apabila terjadi goresan luka akan menyebabkan munculnya ulkus 

(borok) di kaki yang disebut dengan neuropatic ulcer. Bila tidak 

diobati akan menyebabkan infeksi dan kerusakan tulang yang 

memerlukan tindakan amputasi. Gangguan yang muncul 

setelahnya adalah gangguan pada pembuluh darah, sehingga aliran 

darah tidak mencukupi ke kaki dan tangan menyebabkan luka dan 

infeksi sukar sembuh (Nabil, 2009). 

Neuropati yang lain yang dapat terjadi adalah neuropati 

otonom, saraf yang rusak adalah saraf otonom yaitu saraf yang 

mengatur bagian tubuh yang tidak disadari misalnya denyut 
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jantung, saluran cerna kandung kemih, alat kelamin dan kelenjar 

keringat. Saraf ini berhubungan dengan sumsum tulang belakang 

dan otak. Neuropati otonom kardiovaskuler ditandai dengan denyut 

jantung yang cepat terutama pada saat tidur. Denyut nadi bisa juga 

berubah pada saat bernapas. Pada saat nafas denyut nadi jadi lebih 

lambat, saat mengeluarkan nafas denyut nadi menjadi lebih lambat 

(Tandra, 2007). 

Neuropati gastrointestinal terjadi pada saraf otonom lambung 

dan usus. Penyerapan makanan menjadi lambat yang menyebabkan 

kembung, rasa penuh walau baru makan sedikit, mual dan bahkan 

muntah. Masalah lambung pada penderita diabetes disebabkan oleh 

kerusakan sarah sehingga fungsi lambung untuk menghancurkan 

makanan menjadi lemah dan lambung menggelembung dan 

menyebabkan proses pengosongan lambung (Tjokroprawiro, 

2007). 

Neuropati otonom genitourinarius menyerang organ genital 

dan saluran kemih. Termasuk gangguan ereksi, sukar mencapai 

organisme serta gangguan kemih. Pada penderita diabetes 

gangguan ereksi disebabkan oleh rusaknya urat saraf pada alat 

kelamin. Kesukaran pengosongan kandung kemih disebut dengan 

diabetic neurogenic bladder di mana bila kantung penuh tidak 

terasa, bila ingin berkemih juga tidak terasa. Neuropati otonom 

sudumotor adalah jenis komplikasi yang lain yang ditandai dengan 
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keringat yang abnormal. Pada lengan dan tungkai hanya ada sedikit 

keringat dan tubuh bagian tengah dan wajah berkeringat banyak. 

Neuropati otonom pada pupil mata, mengatur masuknya sinar ke 

dalam bola mata. Di tempat yang gelap pupil tetap kecil dan tidak 

membuka lebar walaupun berada di dalam ruangan gelap (Tandra, 

2007). 

2) Retinopati,katarak dan Glukoma. 

Penyakit diabetes dapat merusak mata dan menjadi penyebab 

kebutaan. Ada tiga macam disebabkan oleh diabetes yaitu 

retinopati, katarak, glukoma. Retinopati diabetik merupakan salah 

satu komplikasi yang serius. Diawali kerusakan pembuluh darah 

kapiler pada jaringan yang berfungsi sebagai sensor cahaya 

(retina). Gangguan pembuluh darah kapiler pada retina mata 

berupa melemahnya dinding pembuluh kapiler. Selanjutnya 

dinding pembuluh menggembung membentuk suatu struktur yang 

disebabkan mikroaneurisme, pembentukan mikroaneurisme akan 

diiringi dengan penyumbatan pembuluh kapiler (Nabil, 2009). 

Ada dua jenis retinopati yang non-proliferatif (background 

retinopati) terjadi pembengkakan dan kelemahan retina. Retinopati 

proliferatif yang terjadi perdarahan retina serta terbentuk pembuluh 

darah merusak retina dan membuat mata kabur (Tandra, 2007).  

Katarak adalah kelainan mata kedua pada penderita diabetes 

yang bisa mengakibatkan kebutaan. Lensa yang biasanya jernih 
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bening dan transparan menjadi keruh sehingga menghambat 

masuknya sinar. Katarak tergantung pada usia, lamanya diabetes 

(Tandra, 2007). Glaukoma adalah terjadinya peningkatan tekanan 

dalam bola mata sehingga merusak saraf mata. Pada kasus ringan 

tidak muncul keluhan tetapi penglihatan menurun. Pada kasus akut 

dan berat dapat menyebabkan sakit kepala yang hingga 

menyebabkan kematian (Tandra, 2007).  

3)  Penyakit Jantung 

Penyakit diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai 

penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) antara lain 

angina (nyeri dada), serangan jantung, tekanan darah tinggi, 

penyakit jantung. Diabetes merusak dinding pembuluh darah yang 

menyebabkan penumpukan lemak di dinding yang rusak dan 

menyempitkan pembuluh darah yang mengakibatkan suplai darah 

berkurang dan tekanan darah meningkat. Keluhan sakit jantung 

sangat bervariasi, biasanya tidak ada keluhan, tetapi selanjutnya 

akan timbul gejala akibat penyumbatan antara lain sesak nafas, 

nyeri dada, rasa lelah, sakit kepala, detak jantung cepat dan tidak 

teratur, berkeringat banyak. Akan tetapi, kadang pada penderita 

diabetes disertai tanpa rasa nyeri. Hal ini disebabkan karena saraf 

yang mengantar rasa nyeri telah rusak (Tandra, 2007). 

4) Kerusakan ginjal (nefropati diabetik) 

Nefropati diabetik adalah komplikasi pada ginjal yang dapat 
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berakibat dengan gagal ginjal. Komplikasi ini ditemukan pada 35-

45% penderita diabetes tipe I. Kerusakan saringan ginjal timbul 

akibat glukosa darah yang tinggi (umumnya di atas 200mg/dl) dan 

dipengaruhi oleh tekanan darah yang tinggi (Rindiastuti, 2007). 

Semakin lama terkena diabetes, pasien akan lebih mudah 

mengalami kerusakan ginjal. Pada awalnya terjadi peningkatan 

Glomerular Filtration Rate hingga 150ml/menit pada penderita 

diabetes. Apabila keadaan ini berlanjut bertahun-tahun akan ada 

sedikit protein yang keluar ke dalam urine. Keadaan ini disebut 

sebagai mikroalbuminuria yaitu keluarnya protein albumin dalam 

jumlah 30-300 mg dalam 24 jam. Selanjutnya akan menimbulkan 

makroalbuminuria atau keluarnya protein dalam jumlah banyak 

dalam urin (proteinuria) yang akan menjurus ke nefropati stadium 

lanjut atau end-stage renal disease (Tandra, 2007).  

4. Pengelolaan Diabetes Mellitus 

Tujuan pengelolaan diabetes mellitus adalah menghilangkan 

keluhan atau gejala, mempertahankan rasa nyaman dan sehat, mencegah 

timbulnya komplikasi, menurunkan angka kesakitan dan kematian. Tujuan 

ini dapat tercapai apabila kadar gula darah terkontrol. Oleh karena itu, 

individu dengan diabetes harus mengatur pola makan dengan makanan 

yang sehat, rendah lemak dan cukup hidrat arang, menjalani pemeriksaan 

gula darah, berolah raga secara teratur, menjaga keseimbangan berat badan 

serta menggunakan obat sesuai anjuran dokter (Perkeni, 2008) 
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E. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Teori Penelitian 

Sumber: Notoatmodjo (2010), Tyas (2008), Tandra (2007) 
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Dimensi kualitas hidup penderita DM : 

1. Kepuasan 

2. Dampak dari penyakit atau 

kekawatiran terhadap fungsi fisik, 

pikologis, dan sosial 

 

 

Komplikasi DM:   
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F. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

Keterangan: 

________   : Hubungan yang diteliti 
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Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

G. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian teorisasi tersebut di atas dapat diambil hipotesis 

penelitian yaitu ”Terdapat hubungan pengetahuan Diabetes Mellitus dan status 

ekonomi dengan kualitas hidup pasien Diabetes Mellitus tipe II di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel bebas: 
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(X1) 
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(X2) 

Variabel terikat:  
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