
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Salah satu di antara penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlahnya 

adalah diabetes melitus (DM). Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan 

adanya kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM 

diberbagai dunia. Menurut World Health Organization (WHO), jumlah 

penderita DM di seluruh dunia pada tahun 2000 adalah 177 juta orang dan 

meningkat menjadi 194 juta orang pada tahun 2003. Selain itu, menurut 

International Diabetes Federation (IDF), jumlah penderita DM di seluruh 

dunia pada tahun 2010 adalah 285 juta orang. Angka ini meningkat menjadi 

371 juta orang pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 387 juta orang pada 

tahun 2014. Angka ini akan terus meningkat melampaui 600 juta orang pada 

tahun 2035.
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Jumlah penderita DM di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Menurut WHO, jumlah penderita DM di Indonesia tahun 2000 adalah 

8,4 juta orang. Jumlah ini meningkat menjadi 13,79 juta orang pada tahun 2003 

dan pada tahun 2030 di perkirakan menjadi 21,3 juta orang. Senada dengan 

WHO, IDF pada tahun 2009 memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di 

Indonesia dari 7 juta orang pada tahun 2009 menjadi 12 juta orang pada tahun 

2030.
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Prevalensi penyakit diabetes di provinsi Jambi berdasarkan wawancara yang 

terdiagnosis dokter dan gejala sebesar 1,1 persen.  Prevalensi diabetes yang 

terdiagnosis dokter dan gejala, tertinggi terdapat di kota Sungai Penuh (2,2%), 

kota Jambi (2,0%) dan diikuti kabupaten Tebo (1,5%).
3
 Peningkatan insidensi 

diabetes mellitus yang eksponensial ini tentu akan diikuti oleh meningkatnya 

kemungkinan terjadinya komplikasi kronik diabetes melitus.  



Secara umum efek kerusakan akibat peningkatan glukosa darah secara 

kronis dibagi dalam dua kelompok yaitu komplikasi makrovaskuler (penyakit 

jantung koroner/penyakit kardiovaskuler dan penyakit pembuluh darah perifer) 

dan komplikasi mikrovaskuler (retinopati diabetik, nefropati diabetik, dan 

neuropati diabetik).
4 

Diabetes sendiri merupakan penyakit kronis yang akan diderita seumur 

hidup sehingga progresifitas penyakit akan terus berjalan, pada suatu saat dapat 

menimbulkan komplikasi. Diabetes Mellitus (DM) biasanya berjalan lambat 

dengan gejala-gejala yang ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan 

kematian akibat baik komplikasi akut maupun kronis. Dengan demikian 

Diabetes bukan lah suatu penyakit yang ringan. Berdasarkan penelitian 

Zhaolan yang menyatakan prevalensi komplikasi diabetes melitus didaerah 

China yang berupa gangguan kardiovaskuler mencapai 30,1%, serebrovaskuler 

6,8%, neuropati diabetik 17,8%, nefropati diabetik 10,7%, lesi okuler 14,8% 

dan penyakit pembuluh darah perifer 0,8%. Sedangkan berdasarkan penelitian 

Soewondo, dkk (2010), terdapat 1785 penderita DM di Indonesia yang 

mengalami komplikasi yakni 16% komplikasi makroangiopati, 27,6% 

komplikasi mikroangiopati.
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 Retinopati diabetik, sebagai penyebab kebutaan 

pada usia dewasa muda, kematian akibat penyakit kardiovaskuler sebesar 2-4 

kali lebih besar, Nefropati diabetik sebagai penyebab utama gagal ginjal 

terminal, 8 dari 10 penderita diabetes meninggal akibat kejadian kardiovaskuler 

dan neuropati diabetik, penyebab utama amputasi non traumatik pada usia 

dewasa muda.
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Menurut laporan United Kingdom Prospective Study (UKPDS), Komplikasi 

kronis paling utama adalah penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah 

perifer, retinopati, serta nefropati diabetik. Dengan demikian sebetulnya 

kematian pada diabetes terjadi tidak secara Iangsung akibat hiperglikemianya, 

tetapi berhubungan dengan komplikasi yang terjadi. Apabila dibandingkan 

dengan orang normal, maka penderita DM 5x Iebih besar untuk timbul 

gangren, 17x Iebih besar untuk menderita kelainan ginjal dan 25x Iebih besar 



untuk terjadinya kebutaan. Selain komplikasi-komplikasi yang disebutkan di 

atas, penderita DM juga memiliki risiko penyakit kardiosebrovaskular seperti 

stroke, hipertensi dan serangan jantung yang jauh lebih tinggi dari pada 

populasi normal.
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Prevalensi penderita diabetes melitus rawat jalan yang berkunjung ke Poli 

Penyakit Dalam RSUD Raden Mataher pada tahun 2016 berjumlah 645 

kunjungan dengan 65 pasien di antaranya adalah pasien baru.
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 Diabetes 

mellitus merupakan penyakit metabolik yang dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi salah satunya nefropati diabetik, nefropati diabetik adalah 

komplikasi mikrovaskular diabetes melitus. Keadaan ini akan dijumpai pada 

35-45% penderita diabetes melitus. Nefropati diabetik merupakan salah satu 

penyebab utama gagal ginjal dan menyebabkan kematian tertinggi diantara 

semua komplikasi diabetes mellitus.
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Komplikasi makrovaskular yang paling sering terjadi adalah penyakit 

pembuluh darah perifer yang menjurus kepada ulkus diabetik. Penderita 

Diabetes Melitus berisiko 29x terjadi komplikasi pembuluh darah perifer. 

Ulkus diabetik sendiri merupakan luka terbuka pada permukaan kulit yang 

disebabkan adanya makroangiopati sehingga terjadi vaskuler insusifiensi dan 

neuropati. Ulkus diabetik mudah berkembang menjadi infeksi karena 

masuknya kuman atau bakteri dan adanya gula darah yang tinggi menjadi 

tempat yang strategis untuk pertumbuhan kuman. Hal inilah menyebabkan 

pengelolaan kaki diabetes mengecewakan baik bagi dokter pengelola maupun 

penyandang DM dan keluarganya. Dan banyak kasus kaki diabetes berakhir 

dengan kecacatan dan kematian.
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik faktor-

faktor risiko terjadinya komplikasi kronik nefropati diabetik dan atau penyakit 



pembuluh darah perifer pada penderita diabetes mellitus di RSUD Raden 

Mattaher Tahun 2018. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui karakteristik faktor-faktor risiko terjadinya komplikasi kronik 

nefropati diabetik dan atau penyakit pembuluh darah perifer pada penderita 

diabetes mellitus di RSUD raden mattaher tahun 2018. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik demografi penderita komplikasi kronik 

nefropati diabetik dan atau penyakit pembuluh darah perifer yaitu jenis 

kelamin, usia, onset komplikasi DM, pengendalian kadar gula darah, 

olahraga, obesitas yang dinilai dari IMT, riwayat konsumsi obat, jenis 

obat DM, pola makan, komplikasi kronik DM. 

2. Mengetahui persentase komplikasi kronik nefropati diabetik pada 

penderita diabetes melitus. 

3.  Mengetahui persentase komplikasi kronik penyakit pembuluh darah 

perifer pada penderita diabetes melitus. 

4.  Mengetahui rerata onset timbulnya komplikasi kronik diabetes melitus 

yaitu nefropati diabetik dengan penyakit pembuluh darah perifer. 

 

1.4 Manfaat Penilitan 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Peneliti dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang didapat selama 

pendidikan dan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam membuat 

penelitian ilmiah. 

2. Menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan antara terjadinya 

komplikasi kronik nefropati diabetik dan atau penyakit pembuluh darah 

perifer pada penderita diabetes mellitus. 

 



1.4.2 Bagi Institusi 

Memberikan informasi tentang karakteristik faktor-faktor risiko terjadinya 

komplikasi kronik nefropati diabetik dan atau penyakit pembuluh darah perifer 

pada penderita diabetes mellitus sehingga rumah sakit/dinas kesehatan dapat 

mengambil tindakan yang dapat menekan kejadian komplikasi kronik yaitu 

nefropati diabetik dan penyakit pembuluh darah perifer pada penderita diabetik 

melalui program pencegahan. 

1.4.3 Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


