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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut International Diabetes Federation, Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 

adalah penyakit kronik yang terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin 

yang dihasilkannya secara efektif. DM tipe 2 merupakan 90% penyebab terbesar dari 

penderita DM di seluruh dunia. DM tipe 2 menyebabkan terjadinya hiperglikemia dan 

kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan kegagalan dari berbagai organ 

dan jaringan
1
. 

Data dari World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa secara 

global penderita DM yang berusia di atas 18 tahun pada tahun 2016 yaitu 422 juta. 

Prevalensi DM di dunia (dengan usia yang distandarisasi) telah meningkat hampir 

dua kali lipat sejak tahun 1980, meningkat dari 4.7% menjadi 8.5%
2
.  Selain data dari 

WHO, diperoleh data dari Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan Indonesia), jumlah 

penderita DM tipe 2 di Indonesia sekitar 9,4 juta (5.7 %) pada tahun 2007, kemudian 

meningkat menjadi 12.19 juta (6.9%) pada 2013. Hasil terbaru menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan angka prevalensi DM yang cukup signifikan yaitu dari 6.9% di 

tahun 2013 menjadi 8.5% di tahun 2018 sehingga estimasi jumlah penderita DM di 

Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang
3
 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013), prevalensi DM di 

Banten yang terdiagnosis dokter sebesar 1.3%. DM terdiagnosis dokter dan gejala 

sebesar 1.6%
4
. Sedangkan data dari Departemen Kesehatan (Depkes) Kota Tangerang 

diperoleh informasi tentang prevalensi dari penderita DM di puskesmas semua 

golongan umur pada tahun 2014-2015 sebesar 2.33% dan penderita DM di rumah 

sakit semua golongan umur tahun 2014-2015 sebesar 2.27%
5
.   

Tidur merupakan salah satu siklus dalam kehidupan yang penting dan 

memiliki efek yang besar dalam kesehatan dan pemulihan pasien. Gangguan tidur 
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adalah kelainan yang dapat menyebabkan gangguan pola tidur, baik yang disebabkan 

karena tidak bisa tertidur, sering terbangun di malam hari atau ketidakmampuan 

untuk kembali tidur setelah terbangun
6
.  

Penelitian di Jepang menyatakan bahwa 37-50% pasien dengan penyakit DM 

tipe 2 dilaporkan memiliki gangguan tidur dan memiliki tingkat resiko insomnia yang 

lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya. Gangguan tidur ataupun kualitas tidur 

yang buruk keduanya dinyatakan memperparah kondisi dan gejala DM
7
. Pasien DM 

juga memiliki dan mengalami kualitas tidur yang buruk, rasa mengantuk di siang hari 

yang berlebihan dan penggunaan obat tidur lebih tinggi dibandingkan pasien non- 

DM
8
  

DM, selain menyebabkan gangguan tidur secara langsung sebagai akibat dari 

gejalanya seperti nokturia, poliuria, neuropati diabetik dan nyeri neuropati, juga telah 

dikaitkan dengan beberapa penyakit kronis seperti OSA, komplikasi kardiovaskular, 

hipertensi dan masalah cerebrovascular yang dapat mengganggu tidur dan kualitas 

hidup. Kualitas tidur yang tidak baik pada pasien DM dapat menurunkan kualitas 

hidup. Penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 3 pasien DM memiliki gangguan tidur. 

Penelitian oleh University of Pittsburgh menyatakan bahwa pasien DM cenderung 

memiliki kualitas tidur yang buruk
9
 

Penelitian di Iran menyatakan bahwa prevalensi gangguan tidur yang terjadi 

pada pasien DM tipe 2 sebesar 50.7%
6
 sedangkan penelitian di Iran menyatakan 

bahwa 42% pasien DM tipe 2 mengalami gangguan tidur dan gejala Rest Leg 

Syndrome (RLS)
10

. Penelitian lainnya di Chicago memberikan hasil bahwa 71% dari 

pasien DM tipe 2 mengalami kualitas tidur yang buruk dan juga memberikan hasil 

bahwa kualitas tidur dan durasi tidur merupakan faktor prediktor yang signifikan 

terhadap HbA1c
11

. Tingginya prevalensi gangguan tidur pada pasien DM tipe 2 

menjadi hal yang penting untuk dilakukan penelitian tentang gangguan tidur pada 

pasien DM tipe 2. 
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Insiden gangguan pola tidur tidak baik yang terbukti berhubungan erat pada 

pasien DM tipe 2 bisa disebabkan oleh penyakit itu sendiri ataupun disebabkan oleh 

komplikasi sekunder yang diakibatkan dari penyakit DM tersebut. Akan tetapi 

pembatasan waktu tidur serta perilaku tidur tidak baik yang terjadi karena pola hidup 

pada zaman modern sekarang merupakan hal yang tidak terpisahkan dan dapat 

meningkatkan resiko obesitas, penyakit metabolik dan dapat memperburuk kondisi 

DM tipe 2
8
.  

Penelitian di China membuktikan bahwa kualitas tidur yang buruk akan 

menurunkan kualitas hidup pada pasien DM tipe 2. Penelitian ini membuktikan 

bahwa pasien DM yang memiliki kualitas tidur yang buruk dengan kualitas hidup 

yang baik hanya sebesar 21.3% sedangkan pada pasien yang memiliki kualitas tidur 

yang buruk dengan kualitas hidup yang buruk sebesar 48.3%. Penelitian ini juga 

meneliti faktor depresi dan didapatkan hasil bahwa prevalensi gejala depresi pada 

pasien DM tipe 2 yang memiliki kualitas hidup yang baik sebesar 26.6% dan 

prevalensi gejala depresi pada pasien DM tipe 2 yang memiliki kualitas hidup yang 

buruk sebesar 43.5%. Hasil ini dinyatakan signifikan dengan p <0.01 dan dapat 

disimpulkan bahwa kualitas tidur yang buruk pada pasien DM tipe 2 memiliki resiko 

3.67 kali lebih tinggi untuk mengalami penurunan kualitas hidup dibandingkan pasien 

DM tipe 2 dengan kualitas tidur yang baik. Maka kesimpulan dari penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa pasien DM tipe 2 yang memiliki gejala depresi dan kualitas 

tidur yang buruk memiliki resiko penurunan kualitas hidup atau memiliki kualitas 

hidup yang buruk
12

.  

Data mengenai hubungan kualitas tidur terhadap kualitas hidup pasien DM 

tipe 2 di Indonesia masih sangat kurang dan belum ditemukan banyak penelitian yang 

membahas tentang ini. Kurangnya perhatian dari para praktisi tentang gangguan tidur 

yang terjadi pada pasien DM masih sangat banyak oleh karena itu dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan kualitas tidur terhadap kualitas 
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hidup pasien DM tipe 2 sehingga penanganan masalah gangguan tidur pada pasien 

DM tipe 2 dapat teratasi dengan baik.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Data dari yang telah dibahas di latar belakang menunjukkan bahwa prevalensi 

DM dan gangguan tidur yang terjadi pada DM tipe 2 cukup besar. Prevalensi dari 

keduanya yang cukup besar membuat penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut. Pasien 

kerap kali datang ke fasilitas kesehatan tidak membawa masalah tidur yang di 

alaminya dan hanya fokus kepada keluhan utamanya saja sehingga penting bagi para 

penyedia layanan kesehatan untuk dapat mengatasi masalah tidur pasien DM supaya 

kualitas hidup pasien tidak terganggu. Kualitas hidup yang terganggu dapat 

mempengaruhi proses pemulihan dan kontrol diabetes.  Peran praktisi yang sangat 

minim menjadi alasan penelitian ini sangat penting untuk dilakukan supaya masalah 

gangguan tidur pada pasien DM tipe 2 dapat tertangani dan tidak menurunkan 

kualitas hidup pasien DM tipe 2. Di Indonesia sendiri belum ada data yang memadai 

mengenai hubungan kualitas tidur terhadap kualitas hidup pada pasien DM tipe 2 

sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Apakah terdapat hubungan tingkat kualitas tidur terhadap kualitas hidup 

pasien DM tipe 2? 

1.3.2 Bagaimana kualitas tidur pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum Siloam 

(RSUS) periode Januari-Maret 2020? 

1.3.3 Bagaimana kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum Siloam 

(RSUS) periode Januari-Maret 2020? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

1.4.1.1 Mengetahui hubungan tingkat kualitas tidur terhadap kualitas hidup 

pasien DM tipe 2  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1.4.2.1 Mengetahui kualitas tidur pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum 

Siloam (RSUS) periode Januari-Maret 2020 

1.4.2.2 Mengetahui kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum 

Siloam (RSUS) periode Januari-Maret 2020 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1.5.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai hubungan tingkat kualitas tidur terhadap kualitas hidup 

pasien DM tipe 2  

1.5.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian 

berikutnya mengenai hubungan tingkat kualitas tidur terhadap kualitas 

hidup pasien DM tipe  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi untuk 

mengetahui tingkat kualitas tidur yang buruk dapat menurunkan 

kualitas hidup pasien DM tipe 2 

1.5.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi untuk 

melakukan pemeriksaan awal dan mengatasi masalah gangguan tidur 

pada pasien DM tipe 2   

1.5.2.3 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada pasien tentang tingkat kualitas tidur dan kualitas 

hidup yang dimilikinya 


