
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit metabolik dengan karakterisik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

keduanya. Peningkatan kemakmuran di negara yang sedang berkembang 

mempengaruhi meningkatnya prevalensi pasien diabetes melitus yang banyak 

dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan perkapita, perubahan gaya hidup, dan 

tingginya biaya kesehatan (IDF, 2017).  

Prevalensi diabetes melitus terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 

jumlah penderita DM seluruh dunia mencapai 415 juta terus meningkat menjadi 

425 juta di tahun 2017 dan menjadi 629 juta jiwa atau sebesar 48% pada tahun 2045 

(IDF, 2017). Di Indonesia prevalensi DM menempati peringkat ke-7 dari 10 besar 

negara dengan angka penderita DM tertinggi dengan jumlah  sebesar 327 juta di 

usia 20 – 64 tahun dan akan meningkat pada tahun 2045 sebanyak 438 juta kasus 

(IDF, 2017). Sejalan dengan data nasional, prevalensi DM di Bali juga mengalami 

peningkatan. Berdasarkan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun menunjukkan 

prevalensi diabetes melitus mengalami peningkatan dari 1,1% di tahun 2007 

meningkat menjadi 2,1% (Riskesdas, 2013).  

Berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2016 jumlah kunjungan 

pasien diabetes melitus sebanyak 12.533 orang. Data dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gianyar (2018) tercatat pada tahun 2017 jumlah penderita DM di 

Kabupaten Gianyar secara keseluruhan sebanyak 8.990 jiwa. Dari data tersebut 

jumlah penderita DM tertinggi di seluruh Puskesmas Kabupaten Gianyar tercatat di 
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Puskesmas Gianyar I dengan jumlah penderita DM pada tahun 2016 sebanyak 789 

jiwa mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2.820 jiwa (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2018). 

Kasus diabetes yang sering dijumpai adalah diabetes melitus tipe 2 yang 

mewakili sekitar 90% dari seluruh kasus diabetes (ADA, 2017). Pengelolaan DM 

bertujuan untuk menjaga aktivitas insulin dan kadar glukosa plasma berada dalam 

kisaran normal (Price and Wilson, 2013). Pengelolaan DM yang tidak terkontrol 

dapat menyebabkan hiperglikemia berulang yang berdampak pada komplikasi 

mikrovaskuler dan makrovaskuler (WHO, 2016). Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi selama menjalankan pengelolahan DM yang akan berpengaruh 

terhadap kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus tipe 2 salah satunya 

adalah faktor psikologis yaitu kecemasan. Masih banyak penderita DM yang belum 

bisa mengontrol stres yang dialami, karena kurangnya kesiapan pasien secara 

psikologis dan dukungan keluarga (IDF, 2017).  

Hal ini dibuktikan menurut penelitian (Khuwaja et al., 2010) dari 889 

responden DM tipe 2 ditemukan 57,9% mengalami kecemasan, bahkan 43,5% 

diantaranya mengalami depresi. Kecemasan merupakan suatu respon terhadap 

situasi yang penuh dengan ketegangan, tekanan, membuat seseorang emosi, rasa 

khawatir yang berlebihan dan tidak nyaman serta terbagi dalam beberapa tingkatan. 

Stres dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi ancaman terhadap suatu harapan 

yang mencetuskan cemas. Stres membuat manajemen diri sendiri lebih sulit dan 

berefek negatif untuk mengontrol kadar gula darah (Stuart, 2013). 

Reaksi fisiologi terhadap cemas mempengaruhi aksis hipotalamus yang 

selanjutnya mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan 
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sistem korteks adrenal. Sistem korteks adrenal diaktivasi jika hipotalamus 

mensekresi CRF (corticotropin releasing faktor) suatu zat kimia yang bekerja pada 

kelenjar hipofisis yang terletak tepat dibawah hipotalamus. Hipotalamus secara 

langsung mengaktifkan sistem saraf simpatis, mengeluarkan Corticotropic 

Releasing Hormone (CRH) sehingga CRH meningkat. Vasopresin yang memicu 

pengeluaran adrenokortikotropik (ACTH) dari hipofisis anterior menyebabkan 

ACTH juga meningkat. Kemudian ACTH akan merangsang korteks adrenal untuk 

mengeluarkan kortisol akibatnya produksi kortisol akan bertambah dan kadar gula 

darah akan mengalami peningkatan. Sistem saraf simpatis dan epinefrin yang 

dikeluarkan atas perintahnya menghambat insulin dan merangsang glukagon serta 

meningkatkan glikogenolisis dan (bersama kortisol) glukoneogenesis di hati, 

sehingga kadar glukosa darah juga mengalami peningkatan (Sherwood, 2012).  

Menurut penelitian (Suciati, 2014) yang dilakukan di Rumah Sakit DKT 

Yogyakarta, menemukan dari 51 responden 78,2% memiliki kecemasan berat 

dengan kadar gula darah puasa >125 mg/dL, kadar gula darah baik dengan 

kecemasan ringan 4%, kadar gula darah baik kecemasan sedang 4% dan kadar gula 

darah sedang kecemasan sedang 11,8%. Berdasarkan uji statistik menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara kecemasan dengan kadar gula darah puasa.  Hal ini 

diperkuat menurut penelitian (Widya, 2015) yang dilakukan di RSUD Salatiga, dari 

40 responden menemukan 75% mengalami kecemasan berat dan 72,5% mengalami 

kadar gula darah tinggi ≥ 126 mg/dL. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan 

dengan perolehan nilai p=0,000, hal ini menunjukkan ada hubungan antara 

kecemasan dengan kadar gula darah puasa dengan nilai korelasi (r) 0,902 yang 
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artinya kekuatan korelasi kuat dan positif. Nilai korelasi positif artinya semakin 

tinggi kecemasan maka semakin tinggi pula kadar gula darah penderita DM tipe 2.  

Studi Pendahuluan yang dilakukan di UPT. Kesmas Gianyar I pada tanggal 10 

Maret 2018 dari 10 responden diabetes melitus dengan wawancara mengenai 

kecemasan dengan kadar glukosa darah puasa, didapatkan hasil bahwa enam pasien 

diabetes melitus merasakan cemas akibat penyakit yang dialami dikarenakan 

perubahan pola hidup dan menjalankan aktivitas yang harus rutin dilakukan agar 

kadar glukosa darah tetap terkontrol. Dari enam responden, dua diantaranya 

mengalami kecemasan berat dengan kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dL, mengatakan 

sangat sulit mengontrol cemas yang dialami, selalu berpikir bahwa dirinya tidak 

akan sembuh dan takut akan mengarah ke komplikasi. Empat  responden lainnya 

mengalami kecemasan sedang, mengatakan bahwa dirinya sudah mampu menerima 

kenyataan tentang penyakit yang diderita, hanya saja masih merasakan takut dikala 

lupa menjalankan diet dan melakukan aktivitas fisik karena dukungan keluarga 

yang masih cukup dan keterbatasan biaya.  

Upaya untuk mengurangi tingginya kadar glukosa darah bagi penderita pada 

setiap daerah tentunya sudah diterapkan di berbagai pelayanan kesehatan, salah 

satunya adalah puskesmas yang menjadi pelayanan kesehatan primer pada 

masyarakat. Hal yang paling mendasar agar gula darah tetap terkontrol adalah salah 

satunya dengan melakukan self care dan melakukan pengendalian kecemasan. 

Namun masih banyak pasien diabetes melitus yang mengalami kecemasan karena 

kurangnya kesiapan psikologis dan menyangkal atas penyakit yang dideritanya. 

Sehingga pasien kesulitan menjalani self care karena  membutuhkan banyak 

kedisiplinan, tidak nyaman menjalankan pengobatan, kesulitan mengontrol 



5 
 

keinginan, dan mengatur 3J (jenis, jumlah, jadwal) makan sehingga mengarah ke 

komplikasi (PERKENI, 2015).  

Berdasarkan permasalahan yang timbul, penulis ingin melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Tingkat Kecemasan terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa  

pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I Tahun 2018”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah 

Adakah pengaruh tingkat kecemasan terhadap kadar glukosa darah puasa pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kecemasan 

terhadap kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT 

Kesmas Gianyar I Tahun 2018.  

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, dan 

pekerjaan pada pasien DM tipe 2.  

b. Mengidentifikasi faktor tingkat kecemasan pada pasien DM tipe 2. 

c. Mengidentifikasi kadar glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2. 

d. Menganalisis pengaruh tingkat kecemasan terhadap kadar glukosa darah puasa 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 di UPT Kesmas Gianyar I Tahun  

2018. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah di bidang 

keperawatan dalam pengembangan ilmu endokrin dalam mengontrol kadar 

glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat 

kecemasan terhadap kadar glukosa darah puasa pada pasien diabetes melitus 

tipe 2 dengan berlandaskan pada kelemahan dari penelitian ini dan dapat 

mengembangkan dengan faktor resiko yang lainnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada Ka.UPT Kesmas agar 

mempertimbangkan pemberian edukasi mengenai kontrol glukosa darah puasa 

yang dipengaruhi oleh tingkat kecemasan dimasukkan dalam program 

Puskesmas. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberi pertimbangan pada petugas kesehatan 

maupun mahasiswa lain untuk dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang berfokus mengontrol kadar glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam 

rangka mengontrol kadar glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2. 

 


