BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh WHO, Indonesia menempati
urutan ke-4 dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, Cina
dan Amerika Serikat. Dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk, diperkirakan
pada tahun 1995 terdapat 4,5 juta pengidap diabetes dan pada tahun 2025
diperkirakan meningkat menjadi 12,4 juta penderita. Sedangkan menurut Menteri
Kesehatan (Menkes), secara global WHO memperkirakan penyakit tidak menular
(PTM) telah menyebabkan sekitar 60% kematian dan 43% kesakitan diseluruh
dunia (Depkes, 2005).
Di Provinsi Jawa Tengah prevalensi diabetes melitus tergantung insulin
tahun 2012 sebesar 0,06 lebih rendah dibanding tahun 2011 (0,09%). Prevalensi
tertinggi adalah Kabupaten Semarang sebesar 0,66%. Sedangkan prevalensi kasus
diabetes mellitus tidak tergantung insulin lebih dikenal dengan diabetes mellitus
tipe II, mengalami penurunan dari 0,63% menjadi 0,55% pada tahun 2012.
Prevalensi tertinggi adalah Kota Magelang sebesar 7,93% (Dinas Kesehatan Jawa
Tengah, 2012)
Dengan bertambahnya penyampaian informasi mengenai diabetes mellitus
melalui berbagai media, nampaknya masyarakat lebih mengetahui dan makin
tanggap terhadap penyakit diabetes yang menimbulkan akibat-akibat yang sangat
1
Hubungan Dukungan Sosial..., Isma Hardiyanti, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014

kompleks bagi kesehatan penderita. Namun ada juga yang bersikap acuh atau
tidak acuh menjadi ketakutan dan mengalami depresi setelah mengetahui bahwa
dirinya mengidap diabetes (Darmono, 2006).
Kurniawan (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa lansia
merupakan populasi yang rentan terhadap gangguan metabolisme karbohidrat
yang dapat muncul sebagai Diabetes Mellitus (DM), tetapi gejala klinis DM pada
lansia seringkali bersifat tidak spesifik. DM pada lansia seringkali tidak disadari
hingga munculnya penyakit lain atau baru disadari setelah terjadinya penyakit
akut. Oleh sebab itu, upaya diagnosis dini melalui skrining terhadap DM pada
lansia perlu dilakukan. Namun, setelah seorang lansia mengetahui tentang
penyakit diabetes yang dideritanya mereka enggan bersikap baik dalam perawatan
diabetes millitus. Hal ini karena mereka merasa bahwa umur mereka sudah tidak
lama lagi sehingga mereka bersikap kurang peduli dalam menjaga kesehatannya.
Banyak sikap yang dimiliki oleh sesorang mengenai penyakit diabetes
mellitus, jenisnya tergantung berbagai faktor, diantaranya adalah pengetahuan dan
lingkungan. Penderita yang tidak tahu tentang penyakit diabetes mellitus dan dia
sendiri menderita diabetes, sangat mungkin individu tersebut berperilaku tidak
sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Sedangkan penderita yang tahu tentang
penyakit diabetes mellitus dan dia sendiri menderita diabetes maka individu
tersebut dengan kemampuannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain akan
mencoba menata kehidupannya sesuai dengan penderitaannya. Untuk faktor
lingkungan pada umumnya adalah lingkungan keluarga dimana lingkungan ini
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adalah lingkungan yang menaruh peduli pada anggota keluarga yang menderita
diabetes sehingga tata kehidupan yang ada didalamnya akan banyak disesuaikan
dengan kondisi penderita. Dalam lingkungan ini penderita akan banyak mendapat
dukungan moral yang bisa memperkuat kemauan untuk berperilaku sehat. Meski
demikian ada saja keluarga yang bersikap longgar terhadap penyakit diabetes
mellitus dan baru merasakan kalang kabut setelah timbul masalah yang dikenal
dalam lingkungan tersebut (Oetomo, 2004).
Tujuan utama perawatan diabetes adalah mencoba menormalkan aktivitas
insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi terjadinya
komplikasi vaskuler serta neuropatik. Tujuan perawatan diabetes adalah mencapai
kadar glukosa normal (euglikemia) tanpa terjadinya hipoglikemia dan gangguan
serius pada aktivitas penderita diabetes (Smeltzer, 2008). Dalam perawatan
diabetes terdapat 3 modalitas primer yaitu diit, latihan dan obat hipoglikemik.
Terapi untuk pengelolaan diabetes merupakan bagian integral dari perawatan
diabetes (Barbara, 2006). Berhasil atau tidaknya perawatan diabetes tersebut ikut
ditentukan oleh dukungan sosial keluarga. Menurut Anggina, Hamzah dan
Pandhit (2010) dalam penelitianya menyatakan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan pasien diabetes
militus dalam melaksanakan pola diet.
Dukungan sosial adalah bantuan atau pertolongan yang diterima oleh
seseorang, baik dukungan emosional maupun dukungan instrumental sehingga
ada kenyamanan secara psikologis pada orang tersebut. Pengidap DM yang
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mendapat dukungan sosial dari lingkungannya akan merasa diperhatikan oleh
lingkungan

sosialnya,

sehingga

pengontrolan

perilakunya

dibantu

oleh

lingkungan sosialnya (Wismanto, 2012). Menurut Friedman (1998) efek dari
Dukungan sosial yang berasal dari keluarga terhadap kesehatan dan kesejahteraan
berfungsi bersamaan. Secara lebih spesifik, keadaan dukungan sosial yang
adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah
sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik dan kesehatan emosi. Di samping itu
pengaruh positif dari dukungan sosial keluarga adalah pada penyesuaian terhadap
kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress. Sholichah (2012)
menambahkan dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa ada hubungan antara
dukungan sosial dengan derajat depresi pada penderita diabetes melitus dengan
komplikasi.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Wilayah Desa
Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terdapat 285 orang lansia dan
yang menderita diabetes mellitus tipe II ada sebanyak 37 orang lansia.
Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 anggota keluarga yang mempunyai
anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus, ada 4 keluarga yang belum
tahu tentang penyakit dan perawatan penyakit diabetes mellitus, ada 4 keluarga
tahu penyakit diabetes militus akan tetapi mereka tidak tahu cara perawatan atau
penanganya dan 2 keluarga yang kurang tahu tentang perawatan lansia yang
menderita diabetes millitus sehingga terkadang lansia sering dirawat dirumah
sakit. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan tenaga kesehatan setempat yang
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menyatakan bahwa

sebagian besar besar penderita diabetes mellitus belum

paham tentang penyakit tersebut.
Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti terdorong untuk melakukan
penelitian dengan judul “Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Perawatan
Diabetes Mellitus Tipe II Pada Lansia di Wilayah Desa Ledug Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2014”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang diatas, maka
rumusan penelitian ini adalah “adakah hubungan dukungan sosial keluarga
dengan perawatan diabetes mellitus tipe II pada lansia di Wilayah Desa Ledug
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2014?”,
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan sosial
keluarga dengan perawatan diabetes mellitus tipe II pada lansia di Wilayah
Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2014.
2. Tujuan Khusus
a. Mendeskripsikan dukungan

sosial

keluarga

berdasarkan

dukungan

emosional, instrumental, penghargaan dan informasi dalam perawatan
diabetes mellitus tipe II pada lansia di Wilayah Desa Ledug Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2014.
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b. Mendeskripsikan perawatan diabetes mellitus tipe II pada lansia di Wilayah
Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2014.
c. Menganalisis hubungan dukungan sosial keluarga dengan perawatan
diabetes mellitus tipe II pada lansia di Wilayah Desa Ledug Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2014.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian khusunya dalam
pemberian dukungan sosial keluarga terhadap perawatan diabetes mellitus tipe
II di keluarga.
2. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat khusunya yang mempunyai anggota keluarga dengan
diabetes mellitus diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bahwa
dukungan yang diberikan keluarga dapat mempengaruhi dalam perawatan
diabetes meliitus.
3. Bagi Institusi Pendidikan
Bagi institusi diharapkan dapat dijadikan tambahan pustaka dan dapat
dipergunakan untuk penelitian lanjutan.
E. Keaslian Penelitian
Penelitian terdahulu yang berkaitan disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurahim (2013) dengan judul “Hubungan
pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan menjalani diet
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diabetes melitus di Poliklinik RSUD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku
Utara”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Populasi dalam
penelitian ini semua penderita diabetes mellitus yang berobat di Poliklinik
RSUD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara sebanyak 69 orang.
Teknik yang digunakan teknik puposive sampling. Analisa data menggunakan
uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan pengetahuan
dan dukungan keluarga dengan kepatuhan menjalani diet diabetes mellitus di
poliklinik RSUD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dengan nilai
(p =0,021). Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan
yaitu kepatuhan menjalani diet diabetes melitus, analisis yang digunakan yaitu
deskritip analitik, sampel yang digunakan semua penderita diabetes militus
dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sedangkan
peneliti variabel terikatnya menggunakan perawatan diabetes militus tipe II,
deskripsi korelasi, pasien diabetes tipe II dan total sampling. Persamaan dalam
penelitian ini yaitu uji yang digunakan uji chi square dan variabel bebasnya
menggunakan dukungan sosial keluarga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saryono dan Isworo (2010) dengan judul
“Hubungan depresi dan dukungan keluarga terhadap kadar gula darah pada
pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Sragen”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan antara depresi dan dukungan keluarga dengan
darahkadar glukosa tipe 2 pasien DM. Penelitian ini menggunakan desain
korelasional analitik dengan pendekatan cross sectional, merekrut 166
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responden dengan metode purposive sampling di Rawat Jalan Ward of
Internal Medicine Clinic, Rumah Sakit Umum Sragen pada bulan September
sampai November 2008. CES–D (Center for Epidemiological Studies-Depresi
Skala mood) digunakan untuk depresi assesed gejala sementara DFBC (The
Checklist Perilaku Diabetes Keluarga) untuk menentukan total skor dukungan
keluarga. Chi Square, t-test independen dan regresi logistik ganda adalah
digunakan untuk menguji hubungan depresi dan dukungan keluarga dengan
glukosa darah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat yang
digunakan adalah kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2, desain
yang digunakan korelasional analitik, uji yang digunakan -test independen dan
regresi logistik ganda dan teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling sedangkan peneliti sedangkan peneliti variabel terikatnya
menggunakan perawatan diabetes militus tipe II, deskripsi korelasi, uji hanya
menggunakan uji chi square dan total sampling. Persamaan dalam penelitian
ini yaitu variabel bebasnya menggunakan dukungan keluarga, sampel yang
digunakan pasien diabetes tipe II, pendekatan menggunakan cross sectional
dan uji menggunakan uji chi square.
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