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Pendahuluan
Diabetes melitus (DM) merupakan kumpulan

gejala metabolik yang timbul pada diri seseorang
yang disebabkan oleh adanya peningkatan glukosa
darah akibat rusaknya sekresi insulin atau resistensi
terhadap insulin atau keduanya.1 Di Indonesia,
jumlah penyandang DM semakin tahun juga
semakin menunjukkan peningkatan yang sangat
tinggi. Pada tahun 2000, jumlah penyandang DM
di Indonesia sebanyak 8,4 juta jiwa dan diperkirakan
akan mencapai angka 21,3 juta jiwa pada tahun
2030 nanti. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia
berada di peringkat keempat jumlah penderita DM
terbanyak di dunia setelah India, China dan Amerika
Serikat.2,3

Menurut peneliti ada beberapa faktor yang
mendorong perlunya pengukuran kualitas hidup
terhadap pasien DM tipe 2, yaitu prevalensi DM
terus meningkat baik di dunia maupun di Indone-
sia, selama ini lebih banyak penelitian yang meng-
angkat seputar masalah klinik DM sehingga perlu
penelitian lebih banyak mengenai kualitas hidup
mengingat peningkatan kualitas hidup merupakan
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Abstrak
Diabetes melitus merupakan sekumpulan penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui kualitas hidup pasien DM tipe 2 di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Penelitian ini
dilakukan dengan metode observasional cross-sectional dengan mengambil data pasien secara prospektif
selama periode Oktober – Desember 2013. Subyek penelitian adalah pasien diabetes melitus tipe 2
rawat jalan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang telah menerima antidiabetik oral minimal 6 bulan
terapi sebelum pengukuran kualitas hidup. Subyek yang memenuhi kriteria inklusi sejumlah 56 pasien
diabetes melitus tipe 2 dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok monoterapi sejumlah 24 pasien
dan kelompok kombinasi terapi sejumlah 32 pasien. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
wawancara dan pengisian kuesioner Diabetes Quality of Life Clinical Trial Quessionnaire (DQLCTQ) untuk
mengukur kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik subyek penelitian  yaitu
jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, durasi, dan usia tidak berpengaruh terhadap kualitas hidup (p>0,05).
Pasien dengan monoterapi memiliki skor rata-rata kualitas hidup lebih tinggi daripada pasien dengan
kombinasi terapi dengan skor rata-rata kualitas hidup yaitu 80,50 ± 6,54 dan 79,71 ± 5,47 (p>0,05).
Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara yang mendapat monoterapi dan
kombinasi terapi.

Kata kunci: DM tipe 2, kepatuhan, kualitas hidup

salah satu sasaran terapi manajemen DM. Penyakit
diabetes merupakan penyakit kronis yang memerlu-
kan terapi terus menerus sehingga efektifitas dan
efek samping pengobatan dapat berpengaruh
terhadap kualitas hidup pasien. Pasien DM cende-
rung menderita komplikasi yang dapat mempe-
ngaruhi kualitas hidup pasien dan beberapa
penelitian menyebutkan bahwa faktor karakteristik
juga dapat mempengaruhi kualitas hidup.

Terapi dengan antidiabetik oral memberikan
efek mengontrol kadar gula darah dengan
mekanismenya masing-masing, tetapi juga dapat
memberikan pengalaman yang tidak diinginkan
berupa efek samping. Hal itu dapat berpengaruh
pada kualitas hidup pasien. Oleh karena itu
diperlukan evaluasi kualitas hidup pasien DM tipe
2 yang memperoleh terapi antidiabetik oral.
Penanganan DM tipe 2 dengan terapi antidiabetik
oral dapat diberikan dengan monoterapi atau
kombinasi. Jika monoterapi menggunakan anti-
diabetik oral tidak mencapai sasaran pengendalian
glukosa darah, maka dapat ditambahkan anti-
diabetik oral golongan lain. Apabila sasaran
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pengendalian kadar glukosa darah masih belum
tercapai, maka dapat diberikan kombinasi
antidiabetik oral dengan insulin.4

Kualitas hidup telah menjadi suatu alat ukur
yang relevan dalam uji klinis, penggunaannya
semakin meluas dan berkembang sebagai suatu
indikator yang valid dan menguntungkan dalam
sebuah penelitian medis. Kualitas hidup dapat
dilihat dari suatu induvidu, kelompok dan populasi
besar dari pasien.5 Dalam penelitian ini digunakan
kuesioner Diabetes Quality of Life Clinical Trial
Quessionnaire (DQLCTQ) yang dikembangkan oleh
United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) 37. Kuesioner ini dipilih sebagai alat ukur
karena bisa digunakan untuk membedakan kontrol
metabolisme yang ketat, dan memperhatikan
antara kontrol pribadi atas diabetes yang baik dan
buruk, serta telah diujicobakan di San Fransisco,
California dan Lyon, untuk penderita DM Tipe 1
dan DM Tipe 2.6

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka
perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas hidup
pasien diabetes melitus tipe 2 di rawat jalan di
poliklinik penyakit dalam RSU PKU Muhammadiyah
Bantul yang diterapi dengan antidiabetik oral
berdasarkan jenis dan jumlah obat.

Metode
Penelitian ini dilakukan dengan metode

Observasional Cross-sectional dengan mengambil
data pasien secara prospektif selama periode
Oktober – Desember 2013. Subyek penelitian
adalah penderita diabetes melitus (ICD 10. E 11)
rawat jalan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yang
telah menerima antidiabetik oral minimal 6 bulan
terapi sebelum pengukuran kualitas hidup. Kriteria
eksklusi adalah pasien dengan kondisi hamil dan
tuli.

Subyek yang memenuhi kriteria inklusi
sejumlah 56 pasien diabetes melitus tipe 2 dibagi
menjadi dua kelompok yaitu kelompok monoterapi
24 pasien dan kelompok kombinasi terapi 32
pasien. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan wawancara dan pengisian kuesioner
Diabetes Quality of Life Clinical Trial Quessionnaire
(DQLCTQ) untuk mengukur kualitas hidup.

Diabetes Melitus Tipe 2 adalah hasil berdasar-
kan diagnosa dokter dan data lab yang ditandai

oleh adanya sekumpulan penyakit metabolik
dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi
karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau
kedua-duanya pada pasien di poliklinik penyakit
dalam Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah
Bantul, Yogyakarta. Monoterapi adalah satu jenis
antidiabetik oral yang di konsumsi oleh pasien dia-
betes melitus sedangkan kombinasi terapi adalah
dua atau lebih jenis antidiabetik oral yang
dikonsumsi oleh pasien diabetes melitus.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
variabel yang mempengaruhi variabel lain seperti
jenis kelamin, jenis pengobatan, pendidikan,
pekerjaan, lama menderita DM, dan usia. Variabel
tergantung adalah variabel yang faktornya diamati
dan diukur untuk menentukan pengaruh yang
disebabkan oleh variabel bebas seperti skor
kepatuhan dan kualitas hidup.

Hasil Dan Pembahasan
Dari penelitian yang telah dilakukan,  terdapat

56 pasien DM tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi
selama periode Oktober – Desember 2013 di rawat
jalan di poliklinik penyakit dalam Rumah Sakit
Umum PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta.
Subyek penelitian terdiri dari 21 orang laki-laki dan
35 orang perempuan. Gambaran karakteristik
subyek penelitian dapat dilihat di Tabel 1.

1. Jenis kelamin
Berdasarkan Tabel 1 subyek penelitian pada

penelitian ini terdiri dari laki-laki 21 orang dan
perempuan 35 orang. Perbandingan dengan
penelitian serupa menunjukkan di Amerika Serikat,
insidensi DM tipe 2 lebih umum terjadi pada
perempuan dibandingkan laki-laki.7

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang
bervariasi pada distribusi jenis kelamin namun
perbedaan jumlahnya tidak memperlihatkan hasil
yang berbeda signifikan. Laki-laki maupun perem-
puan memiliki kesempatan yang sama untuk
menderita diabetes tipe 2. American Diabetes As-
sociation menyatakan bahwa jenis kelamin tertentu
bukan merupakan faktor resiko terjadinya diabe-
tes melitus tipe 2 meliputi obesitas, ras, hipertensi,
dislipidemia, riwayat diabetes melitus gestasional,
serta pernah melahirkan bayi dengan berat lebih
dari 4 kg.8
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Tabel 1. Karakteristik pasien diabetes melitus

1. Usia
Berdasarkan Tabel 1. rata-rata usia pasien DM

tipe 2 yang menjadi subyek penelitian tergolong
usia lanjut. Hasil ini dikuatkan dengan temuan hanya
22 yang berusia < 55 tahun sedangkan rentang
usia didominasi oleh pasien dengan usia ≥ 55 tahun
sebanyak 34 orang. Perbandingan dengan
penelitian – penelitian lain yang serupa9,10,11,12,13

menunjukkan bahwa pada penelitian ini rata-rata
usia pasien yang dilibatkan lebih tua, dimana pada
penelitian – penelitian tersebut rata-rata usia pasien
DM tipe 2 yang menjadi subyek hanya berkisar
antara 50 sampai 55 tahun. Menurut Cantrill dan
Wood14 insidensi diabetes melitus tipe 2 meningkat
seiring dengan bertambahnya usia dan
meningkatnya kejadian obesitas. Penuaan
mempengaruhi banyak hormon yang mengatur
metabolisme, reproduksi, dan fungsi tubuh lain.
Penuaan mempengaruhi banyak hormon yang
mengatur metabolisme, reproduksi, dan fungsi
tubuh lain. Penuaan mempengaruhi sensitivitas sel
beta pankreas terhadap glukosa dan menunda

pengambilan glukosa yang dimediasi oleh insulin.
Resistensi insulin pada penuaan terkait dengan
kerusakan pada post reseptor.7

2. Lama menderita DM
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pasien diabe-

tes melitus dikelompokkan menjadi 5 kelompok
yaitu subyek penelitian dengan lama menderita dia-
betes melitus 1-5 tahun berjumlah 34 pasien
(60,71%), 6-10 tahun berjumlah 16 (28,57%), 11-
15 tahun berjumlah 4 (7,15%), dan 16-20 tahun
berjumlah 2 (3,57%). Lamanya durasi dan kualitas
hidup yang baik dimungkinkan akan mencegah
atau menunda komplikasi jangka panjang.15 Durasi
penyakit diabetes menunjukkan berapa lama
pasien tersebut menderita diabetes melitus tipe 2
sejak ditegakkan diagnosis penyakit diabetes
melitus tipe 2. Durasi diabetes melitus ini dikaitkan
dengan resiko terjadinya komplikasi diabetes
melitus. Faktor utama pencetus komplikasi pada
diabetes melitus adalah durasi dan tingkat
keparahan diabetes.8
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3. Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikannya, subyek

penelitian dalam penelitian ini dikelompokkan
dalam 9 kelompok yaitu kelompok tidak sekolah
(3,57%), SD (33,92%), SLTP (16,07%), SLTA (31,48%),
Diploma 2 (1,78%), SPG (1,78%), S1 (7,115%), S2
(3,57%) dan S3 (1,78%). Dengan demikian
berdasarkan distribusi ini dapat dikatakan bahwa
tingkat pendidikan pasien DM tipe 2 yang dilibat-
kan dalam penelitian ini termasuk memiliki tingkat
pendidikan yang rendah dimana didominasi oleh
pasien dengan tingkat pendidikan SD.

4. Pekerjaan
Dalam penelitian ini subyek penelitian

dikelompokkan menurut pekerjaannya yaitu ibu

Tabel 2. Karakteristik subyek penelitian

rumah tangga (21,42%), wiraswasta (8,92%), swasta
(21,42%), PNS (16,07%), petani (10,71%), pedagang
(10,71%), dan pensiunan (8,92%). Pasien DM tipe 2
yang terlibat dalam penelitian ini mayoritas jenis
kelamin perempuan dimana sebagai ibu rumah
tangga yang tidak bekerja dan sebagai pekerja
swasta.

Kualitas Hidup
a. Berdasarkan faktor karakteristik

Kualitas hidup terukur dari fungsi fisik dan
sosial, serta perasaan sehat fisik dan mental.
Beberapa faktor demografi dan psikososial dapat
mempengaruhi kualitas hidup, sehingga seharus-
nya dapat dikontrol ketika membandingkan antar
kelompok.16

Karakteristik subyek penelitian baik kelompok
monoterapi maupun kombinasi terapi beserta rata-
rata kualitas hidupnya disajikan pada Tabel 2.
Karakteristik subyek penelitian  yaitu jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan, lama menderita DM, dan

usia tidak berbeda signifikan terhadap kualitas
hidup  secara statistik (p>0,05).

Pada karakteristik jenis kelamin, rata-rata skor
kualitas hidup laki-laki lebih tinggi daripada perem-
puan. Namun setelah data dianalisis secara statistik
tidak terdapat perbedaan bermakna p>0,05 (0,051).
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Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Hartati17 jenis kelamin laki-laki
menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik pada
domain fungsi fisik, energi, kesehatan mental dan
frekuensi gejala. Hal ini dimungkinkan karena laki-
laki lebih bisa menerima kenyataan dengan
diabetesnya sehingga keluhannya lebih sedikit. jenis
kelamin mempengaruhi kualitas hidup. Laki-laki
mempunyai sikap yang lebih positif dibanding
perempuan pada semua dimensi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin pasien
mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes.18

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Hartati,17 faktor pendidikan juga mempengaruhi
kualitas hidup pasien diabetes menyebutkan pada
pendidikan yang lebih tinggi memiliki kualitas hidup
yang lebih baik. Namun hasil penelitian ini tidak
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Hartati17 menunjukkan tidak ada
perbedaan bermakna dari kualitas hidup pada
faktor pendidikan dengan p>0,05 (0,516).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas
hidup subyek penelitian yang dikelompokkan
menurut pekerjaannya yaitu ibu rumah tangga,
wiraswasta, swasta, PNS, petani, pedagang, dan
pensiunan tidak berbeda secara bermakna
berdasarkan uji statistik Anova p>0,05 (0,196).

Lamanya pasien menderita penyakit
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kualitas hidup pasien. Pada Tabel 2 pasien diabetes
melitus dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu
subyek penelitian dengan lama menderita diabe-
tes melitus 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun,
dan 16-20 tahun. Berdasarkan uji statistik Kruskal
Wallis tidak terdapat perbedaan secara bermakna
p>0,05 (0,094). Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
Redekop et al.,19 menyatakan bahwa semakin lama
durasi diabetes yang diderita oleh pasien, semakin
rendah kualitas hidup pasien tersebut, pasien
dengan durasi diabetes kurang dari 5 tahun memiliki
kualitas hidup tertinggi, sedangkan kualitas hidup
terendah pada pasien dengan durasi diabetes lebih
dari 10 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Grey et al.,18 menyatakan bahwa lamanya menderita

diabetes akan mempengaruhi kualitas hidup dan
penderita akan berf ikir tentang komplikasi
meningkat dengan lamanya menderita juga akan
berpengaruh terhadap kualitas hidup.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas
hidup subyek penelitian yang berusia <55 tahun
dan > 55 tahun tidak terdapat perbedaan secara
bermakna berdasarkan uji statistik Mann Whitney
dengan nilai signifikansi p>0,05 (0,775). Hasil
penelitian ini tidak  sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan Redekop et al.,19

menyebutkan bahwa usia yang lebih muda
mempunyai sikap yang lebih positif dalam
pandangan hidupnya dibandingkan yang lebih tua.
Pasien dengan usia lebih dari 70 tahun, memiliki
kualitas hidup paling rendah dari yang lain,
sedangkan kualitas hidup tertinggi pada pasien
dengan usia kurang dari 50 tahun.

Kemudian untuk karakteristik pasien (usia, lama
menderita DM dan kepatuhan) dilakukan analisis
regresi linier dengan metode enter untuk melihat
pengaruh usia, lama menderita DM dan kepatuhan
terhadap kualitas hidup dapat dilihat pada Tabel 3
berikut ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier diatas
menunjukkan bahwa Untuk nilai signifikansi usia,
lama menderita DM, dan kepatuhan lebih besar
dari 0,05. Ini berarti pengaruh usia, lama menderita
DM dan kepatuhan terhadap kualitas hidup tidak
signifikan.

Selain itu untuk variabel pengobatan, jenis
kelamin, pendidikan, dan pekerjaan dilakukan
analisis statistik chi square untuk mengetahui faktor
yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien
DM.  Hasil analisis tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 3. Regresi linier dengan metode enter pada
usia, lama menderita DM dan kepatuhan
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Tabel 4. Hubungan karakteristik pasien dengan kualitas hidup

Dari hasil analisis tabel di atas dapat
disimpulkan bahwa pada semua karakteristik
subyek penelitian tidak ada data yang Asymp Sig

Tabel 5. Kualitas hidup pada monoterapi dan kombinasi terapi

Keterangan : * signifikan secara statistik dengan taraf kepercayaan 95%

Tabel 5 menunjukkan pasien yang mendapat
monoterapi rata-rata skor kualitas hidupnya lebih
tinggi dibandingkan pasien yang mendapatkan
kombinasi terapi. Namun setelah data dianalisis
secara statistik dengan uji Mann Whitney tidak
terdapat perbedaan bermakna p>0,05 (0,333).

Pada domain fungsi fisik, kelompok kombinasi
terapi merasa tidak terbatas dalam melakukan
aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dibandingkan

= p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
variabel subyek  penelitian yang berpengaruh
terhadap kualitas hidup.

a. Kualitas hidup pasien tipe 2 berdasarkan terapi

kelompok monoterapi. Perbedaan ini dinilai tidak
bermakna secara statistik p>0,05 (0,206).

Pada domain energi, kelompok pasien dengan
monoterapi jarang meras capek/lelah, merasa lebih
berenergi dan bersemangat dibandingkan
kelompok kombinasi terapi. Tetapi tidak bermakna
secara statistik p>0,05 (0,210).

Pada domain tekanan kesehatan, kelompok
pasien dengan monoterapi lebih berbesar hati
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menerima kondisi kesehatannya dalam artian tidak
berkecil hati, tidak takut dan tidak putus asa
menghadapi penyakit DM tipe 2 dibandingkan
kelompok kombinasi terapi. Walaupun perbedaan
rata-rata skor domain tekanan kesehatan
monoterapi dibandingkan kombinasi tidak
terdapat perbedaan bermakna secara statistik
dengan nilai signifikansi p>0,05 (0,338).

Pada domain kesehatan mental, kelompok
pasien dengan kombinasi terapi dibandingkan
kelompok monoterapi lebih merasa tenang, damai
dan bahagia serta tidak merasa cemas dan sedih
menghadapi penyakit diabetes. Tetapi tidak
bermakna secara statistik dengan nilai signifikansi
p>0,05 (0,171).

Pada domain kepuasan pribadi, kelompok
pasien dengan monoterapi lebih merasa puas
terhadap kadar gula darahnya, pengobatan dan
variasi menu dalam makanannya. Serta tidak merasa
terganggu waktunya untuk mengatur diabetes
maupun waktu periksa. Pengetahuan tentang dia-
betes rata-rata juga lebih bagus pada kelompok
monoterapi dan keluarga pasien tidak merasa
terbebani dibandingkan kelompok kombinasi
terapi. Perbedaan ini dinilai bermakna secara
statistik p<0,05 (0,010).

Pada domain kepuasan pengobatan,
kelompok pasien dengan monoterapi merasa lebih
terkontrol terapi diabetesnya, puas dengan
pengobatan yang dijalaninya dan masih berharap
terhadap pengobatan dengan antidiabetik oral.
Perbedaan ini dinilai bermakna secara statistik
p<0,05 (0,005).

Pada domain efek pengobatan, kelompok
pasien dengan kombinasi terapi lebih bisa
menikmati makanannya, dietnya lebih bagus, sering
merencanakan kegiatan fisik, kegiatan sosial dan
kegiatan harian. Perbedaan skor rata-rata domain
efek pengobatan pada pasien yang mendapat
monoterapi dengan pasien yang mendapat
kombinasi terapi dinilai oleh mann whitney  tidak
bermakna secara signifikan p>0,05 (0,208).

Pada domain frekuensi gejala, kelompok
pasien dengan monoterapi lebih jarang mengalami
gejala pandangan kabur, mual, lemah/ lesu, mulut
kering, sangat lapar, terlalu sering BAK, dan
kesemutan dibandingkan kelompok kombinasi
terapi. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala yang
umum terjadi pasien diabetes. Perbedaan skor rata-
rata domain frekuensi gejala pada pasien dengan

monoterapi dengan pasien yang mendapat
kombinasi terapi dinilai oleh independent sample
t-test tidak bermakna secara signifikan p>0,05
(0,483).

Kesimpulan
Faktor karakteristik subyek penelitian  yaitu jenis

kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama menderita DM,
dan usia tidak berpengaruh terhadap kualitas hidup
secara statistik (p>0,05). Tidak terdapat perbedaan
yang signifikan kualitas hidup  pasien diabetes
melitus yang mendapat monoterapi dan kombinasi
terapi di rawat jalan di RSU PKU Muhammadiyah
Bantul.
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