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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Faktor usia termasuk variabel yang penting dalam mempelajari suatu masalah 

kesehatan karena ada kaitannya dengan daya tahan tubuh seseorang. Populasi lansia 

termasuk pada golongan atau kategori usia tidak produktif yang kan menjadi beban 

bagi populasi usia produktif, Sehingga diperlukan perhatian yang baik pada kelompok 

ini (Badriah, Wiarsih & Permatasari, 2014). Perubahan usia adalah suatu  peristiwa 

perubahan alami setiap manusia yang ditandai dengan adanya proses penuaan seiring 

dengan berjalannya usia. Proses penuaan merupakan proses kemunduran fungsi kerja 

organ tubuh dan penurunan kapasitas fisik seseorang seiring dengan bertambahnya 

usia, akibatnya kaum lansia menjadi kurang produktif dan rentan terhadap penyakit 

(Azizah, 2011). Lansia yang tidak aktif secara fisik dapat mengakibatkan buruknya 

profil serum lipoprotein dan meningkatnya resistensi insulin perifer. Hal-hal tersebut 

merupakan faktor risiko dari penyakit kardiovaskular, obesitas, hipertensi, intoleransi 

glukosa dan Diabetes Mellitus (DM) (Ramadhani,Sapulute & Damajanty, 2016) 

Lansia merupakan proses yang 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, hal itu benar 

diketahui, tetapi ada yang menyatakan itu disebabkan oleh hormone setiap individu. 

Orang beranggapan lansia sebagai semacam penyakit hal itu tidak benar karena menua 
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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, 2010).Lansia merupakan tahap 

akhir siklus perkembangan manusia, dan semua orang berharap akan menjalani hidup 

masa tuanya dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama keluarga 

dengan penuh kasih sayang (Syamsudin, 2006). 

Lansia  merupakan   penduduk  yang  memiliki  risiko tinggi  untuk  terjadinya  

berbagai  macam  penyakit degeneratif, antara lain stroke, hipertensi, dan DM.(Jamal, 

Hestining & Rahami, 2010). Penyakit  terbanyak   pada lanjut  usia  adalah  hipertensi  

(57,6%),  artritis (51,9%), stroke  (46,1%),  masalah  gigi  dan  mulut   (19,1%),   

penyakit   paru   obstruktif menahun    (8,6%)    dan    diabetes mellitus (4,8%) . Tidak 

jarang penyakit tersebut baru disadari oleh lansia ketika penyakit tersebut sudah  dalam  

kondisi  parah  dan  dengan  komplikasi,  sehingga  berdampak  pada  meningkatnya  

angka  kesakitan dan kematian,  serta penurunan kualitas hidup  lansia dan penurunan 

kemampuan lansia  untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut 

(Kemenkes,2013) keluhan kesehatan lansia yang paling tinggi adalah keluhan yang 

merupakan efek dari penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, darah 

rendah dan DM. 

Angka kejadian DM berdasarkan Riskesdas 2018 menyebutkan bahwa pada usia 

45-54 tahun sebanyak 14,4%, usia 55- 64 tahun sebanyak 19,6%, usia 65-74 tahun 

sebanyak 19,6% dan usia lebih dari 75 tahun adalah sebanyak 17%. Data tersebut 

menyebutkan pula bahwa alasan penderita DM tidak rutin meminum obat OAD/suntik 
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insulin adalah sebanyak 50,4% orang merasa sudah sehat. Alasan lain menyebutkan 

sebanyak 30,2% orang tidak rutin berobat ke fasyankes, dan sebanyak 18,8% orang 

sering lupa untuk meminum obat DM. 

Di Indonesia angka kejadian DM pada lansia semakin meningkat. Pada laporan 

survei kesehatan rumah tangga tahun 2004 bahwa penderita DM pada lansia di 

indonesia sebesar 0,4% dari data tersebut ditemukan bahwa di perkotaan sebesar 0,6% 

dibanding dengan daerah pedesaan sebesar 0,2%. Pada tahun 2014 Indonesia 

menduduki peringkat keempat jumlah penyakit DM terbanyak di dunia setelah 

Amerika serikat, china, dan india. Diperkirakan pada tahun 2030 dalam daftar 4 negara 

tersebut tetap bertahan dengan jumlah penderita diabetes yang terbanyak di dunia. 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 prevalensi DM tertinggi terjadi 

pada daerah perkotaan yaitu sebesar 1,9 % dibandingkan dengan pedesaan yaitu 

sebesar 1,0 %. Prevalensi terjadi paling tinggi pada usia lima puluh lima sampai tujuh 

puluh empat tahun yaitu sebesar 19,6 %. Peningkatan prevalensi DM terjadi di Provinsi 

Bali dari tahun 2013 hingga 2018 pada penduduk umur lebih dari lima belas tahun  

(Riskesdas, 2018). 

Tahun 2013, DM tipe 2 masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak pada lansia. 

Populasi dunia yang terdiagnosa diabetes melitus yaitu 387 juta dengan presentasi 

8,3%. Penyakit DM 77% banyak ditemukan di negara berkembang salah satunya 

Indonesia, Indonesia merupakan negara yang menempati urutan keempat dunia 

terbanyak penderita DM. Angka kesakitan penduduk lansia di Indonesia tahun 2014 

sebesar 25,05%  ( Kemenkes RI, Profil Kesehatan Indonesia,2015). 
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DM merupakan penyebab hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan oleh berbagai 

hal, namun hiperglikemia paling sering disebabkan oleh DM. Pada DM gula 

menumpuk dalam darah sehingga gagal masuk ke dalam sel. Kegagalan tersebut terjadi 

akibat hormon insulin jumlahnya kurang atau cacat fungsi. Hormon insulin merupakan 

hormon  yang membantu masuknya gula darah (World Health Organization, 2016) . 

Penelitian yang dilakukan oleh (Hayyumahdania, Alloes & Sukma, 2017) 

ditemukan lansia yang memenuhi kriteria diabetes sebanyak 4 orang (14,81%) dan 

lansia yang memiliki glukosa normal sebanyak 23 orang (85,19%).  Begitu pula 

penelitian(Rosyada and Trihandini, 2013) yang dilakukan pada poliklinik lansia 

Puskesmas Kecamatan Jatinegara ditemukan lansia yang masuk kedalam kriteria DM 

sekitar 35,5 %. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian tentang gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Desa 

Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Bangli. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu bagaimanakah “Gambaran Kadar Glukosa Darah  Sewaktu Pada Lansia di 

Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani Kabupaten  Bangli?”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Kadar Glukosa Pada Lansia di 

Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani,Bangli. 
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2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi karakteristik lansia di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, 

Bangli berdasarkan usia, frekuensi makan  dan riwayat keluarga penderita DM 

b. Mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Desa Bayunggede, 

Kecamatan Kintamani, Bangli  

c. Menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia di Desa Bayunggede, 

Kecamatan Kintamani, Bangli pada lansia berdasarkan karakteristik usia,frekuensi 

makan dan riwayat DM pada keluarga  

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai tambahan wawasan dan referensi 

untuk peneliti mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia 

berdasarkan karakteristik umur, frekuensi makan dan riwayat DM pada keluarga. 

2.  Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat 

umum, khususnya lansia tentang gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada lansia 

berdasarkan karakteristik umur, frekuensi makan dan riwayat DM pada keluarga. 

 

 

 

 

 

 


