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PENDAHULUUAN 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai 

oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin, ataukeduanya. DM dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yakni : DM tipe 1, DM tipe 2, DM Gestasional dan DM 

tipe lain. Beberapa tipe DM yang ada, DM tipe 2 merupakan jenis yang paling banyak di 

temukan sejumlah 90-95% (ADA, 2018). 

Gangguan tidur pada pasien DM tipe 2 disebabkan oleh adanya keluhan berkemih 

yang sering dialami dimalam hari (nokturia), keluhan haus (polidipsi) dan keluhan lapar 

(polifagia) yang menyebabkan pasien akan sering terbangun sewaktu tidur sehingga hal 

tersebut akan berdampak pada durasi kualitas tidur pasien (Cunha et al 2010). 

Empat pilar utama pengendalian DM Tipe 2 berupa edukasi, terapi gizi medis, latihan 

jasmani, dan intervensi farmakologis, perlu juga kualitas tidur yang baik. Kualitas tidur yang 

buruk bagi pasien DM adalah sering berkemih di malam hari, makan berlebihan sebelum waktu 

tidur, stress dan kecemasan yang berlebihan serta peningkatan suhu tubuh dapat menggangu 

pola tidur di malamhari, sehingga menyebabkan kurangnya kualitas tidur. Beberapa gangguan 

pada respon imun, metabolism endokrin dan fungsi kardiovaskuler (Caple & Grose, 2008). 

Akibatnya adalah  mempengaruhi system endokrin terutama terkait dengan gangguan toleransi 

glukosa, resistensi insulin dan berkurangnya respon insulin (Spiegel, 2008). 

Secara global World Health Organization (WHO) memperkirakan pada tahun 2030 

diabetes akan menjadi penyebab utama kematian. Pada tahun 2012 penyebab langsung dari 1,5 

juta kematian adalah penyakit diabetes. Jumlah penderita Diabetes pada tahun 1980 yaitu 108 

juta dan meninggal menjadi 422 juta pada tahun 2014. Dilihat dari peningkatan jumlah 

penderita Diabetes tersebut, maka akan menjadikan Indonesia menduduki rengking ke 4 dunia 

setelah Amerika Serikat, China, dan India (WHO, 2015). 



Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 memperlihatkan 

peningkatan angka prevalensi Diabetes yang cukup signifikan yaitu dari 6,9% ditahun 2013 

menjadi 8,5% pada tahun 2018, sehingga estimasi jumlah penderita Diabetes di Indonesia 

mencapai lebih dari 16 juta orang yang kemudian berisiko terkena penyakit lain, seperti 

serangan jantung, stroke, kebutaan dan gagal ginjal dan bahkan dapat menyebabkan 

kelumpuhan dan kematian. 

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus Diabetes 

Mellitus (DM) yang cukup tinggi. Kejadian DM yang diperoleh dari data Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa jumlah kasus DM terus meningkat. Pada tahun 

2015 jumlah kasus DM yaitu 3652 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan 

jumlah 5083 kasus. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Manado, didapatkan 

bahwa jumlah kasus DM pada tahun 2015 yaitu 2756 kasus dan meningkat pada tahun 2016 

dengan jumlah 3496 kasus (Dinkes, Provinsi Sulut, 2016). 

 

METODE PENELITIAN 

1. Pencarian Literatur 

2. Database Pencarian 

Literature review merupakan rangkuman secara menyeluruh dari beberapa studi yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ditentukan berdasarkan tema tertentu. Pencarian 

literature dilakukan oleh penulis pada bulan April-Juli 2020. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang 

didapat berupa artikel jurnal yang relevan dengan tema yang telah di tentukan yang bereputasi 

nasional. Pencarian literatur dalam literature review ini menggunakan satu database yaitu 

Google Scholar. 

2.1.2.  Kata kunci 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan Keyword dan boolean operator (AND, OR, 

NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikan pencarian, sehingga 

dapat memunculkan lebih banyak hasil yang relevan dalam penentuan artikel atau jurnal yang 

digunakan. Kata kunci dalam Literature Review ini disesuaikan dengan Medical Subject 

Heading (MeSH) dan terdiri dari sebagai berikut: 



1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan PICOS framework, berikut 

adalah criteria inklusi dan eksklusi 

2. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

Berdasarkan hasil pencarian literatur melalui publikasi di satu database dan menggunakan 

kata kunci yang sudah disesuaikan dengan MeSH, penulis mendapatkan 13 artikel yang 

sesuai dengan kata kunci tersebut. Hasil pencarian yang telah diperiksa kemudian diperiksa 

duplikasi, ditemukan terdapat9 artikel yang sama sehingga dikeluarkan dan tersisa 4 artikel. 

Penulis melakukan skrining berdasarkan judul (n=4), abstrak (n=4) dan full text (n=4) yang 

disesuaikan dengan tema. Assessment yang dilakukan berdasarkan kelayakan terhadap 

kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan sebanyak 4 artikel yang dapat dipergunakan dalam 

Literature Review.  

 

HASIL DAN ANALISIS 

Penulis mengambil empat artikel karena paling mendekati topic yakni mengenai 

kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus tipe 2. Dari hasil data 

empat artikel tersebut didapatkan adanya hubungan kualitas tidur dengan kadar gula darah pada 

pasien Diabetes Melitus Tipe 2 bahwa responden yang mengalami gangguan kualitas tidur 

cenderung mengalami peningkatan kadar gula darah lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang memiliki pola tidur baik. Empat artikel tersebut memiliki gagasan yang 

berkesinambungan terkait dengan bagaimana kualitas tidur dengan kadar gula darah pada 

pasien Diabetes Melitus tipe 2. 

Menurut penelitian Dene Fries Sumah, 2019 Hasil analisis hubungan kualitas tidur 

dengan kadar gula darah sewaktu menggunakan uji chi square didapatkan p value sebesar 

0,000, nilai tersebut secara statistic bermakna (p < 0,05)  hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di 

RSUD dr. M. Haulussy Ambon. Sel beta pankreas dan sensitivitas insulin dipengaruhi oleh 

tidur. Tidur dan irama sirkadian berperan dalam mengatur produksi insulin, sensitivitas insulin, 

penggunaan glukosa dan juga toleransi glukosa selama malam hari (Ip & Mokhlesi, 2011). 

Keadaan ini akan meningkatkan resistesi insulin dan penurunan toleransi glukosa dan 

kemudian meningkatkan risikoterjadinya diabetes melitus (Puspita ningtias, 2012). 



Gangguan tidur dapat mempengaruhi terjadinya resistensi insulin dan penyakit 

diabetes mellitus tipe 2 baik secara langsung mapun tidak langsung. Secara langsung gangguan 

tidur mempengaruhi terjadinya resistensi insulin terkait dengan adanya gangguan pada 

komponen pengaturan glukosa sedangkan secara tidaklangsung berhubungan dengan 

perubahan nafsu makan yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan berat badan dan 

obesitas dimana obesitas merupakan salah satu factor resiko terjadinya resistensi insulin dan 

diabetes melitus (Puspitaningtias, 2012). 

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tarihoran (2015) 

bahwa kehilangan tidur dapat mempengaruhi keterlibatan hormon pada pengaturan nafsu 

makan. Setelah terjadi pembatasan tidur, kadar leptin yang merupakan faktor yang membuat 

seseorang menjadi kenyang menurun dan kadar ghrelin yang merupakan stimulasi nafsu makan 

menjadi meningkat. Waktu tidur yang menjadi sedikit juga meningkatkan kesempatan 

seseorang untuk makan. Sehingga kehilangan tidur akan meningkatkan nafsu makan dan 

meningkatkan intake makan yang dapat mengakibatkan obesitas dan meningkatnya kadar 

glukosa darah. Kualitas tidur dapat dinilai salah satunya berdasarkan durasi tidur yang dimiliki 

pasien diabetes melitus tipe 2. 

Berdasarkan hasil penelitian, pasien diabetes melitustipe 2 memiliki lama tidur yang 

panjang namun tidur lelapnya pendek sehingga efisiensi durasinya buruk, hal ini disebabkan 

pasien diabetes mellitus tipe 2 mengalami poli urin dan nokturia yang mengganggu tidurnya 

yang mengakibatkan pasien bangun tengah malam untuk buang air kecil. Oleh sebab itu, 

aktifitas saraf simpatik akan meningkat, kadarkortisol dan hormon pertumbuhan (GH) juga 

meningkat. Kedua hormo n ini di dalam darah dapat berbentuk glukosa sehingga akan 

mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat (hiperglikemik). Gangguan tidur pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2 tentunya juga akan mempengaruhi pasien dalam pengelolaan 

penyakitnya. Salah satu komponen dalam manajemen diabetes mellitus tipe 2 adalah 

monitoring glukosa darah yang memerlukan peran aktif, kemauan dan kemampuan pasien 

secara mandiri. Upaya mempertahankan kadar glukosa darah tetap normal pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2 dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi. 

Menurut Jessy Kurnia,  Mulyadi, Julia V Rottie, 2017 kualitas tidur berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh 43 responden (63,2%) yang 

menunjukkan kualitas tidur buruk dan  25 responden (36,8%) yang menunjukkan kualitas tidur 



baik. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas tidur pada pasien diabetes tipe II di Rumah Sakit 

Pancaran Kasih GMIM Manado sebagian besar buruk. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pasien DM tipe II di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado memiliki lama tidur yang panjang 

namun tidur lelapnya pendek sehingga efisiensi tidurnya buruk, hal ini disebabkan pasien DM 

tipe 2 mengalami poli uria yang mengganggu tidurnya yang menyebabkan pasien bangun pada 

malam hari untuk buang air kecil dan nyeri atau kesemutan yang sering dirasakan.  

Tarihoran, Muttaqin, dan Mulyani (2015) menjelaskan bahwa bila seseorang kurang 

tidur maka akan sangat mudah terserang stres. Kondisi ini terkait dengan peningkatan risiko 

diabetes karena membuat kerja insulin, yang kadarnya sudah berkurang menjadi tidak 

maksimal. Kurang tidurpun menyebabkan peningkatan hormon ghrelin, yang otomatis 

meningkatkan nafsu makan, dan menurunkan kadar leptin yaitu hormone pengirim sinyal 

kenyang. Dalam kondisi kerja insulin yang tidak maksimal tersebut, peningkatan nafsu makan 

tentunya juga berperan meningkatkan risiko DM. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningtias (2012) menjelaskan bahwa lama 

istirahat tidur berpengaruh terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di 

Ruang Cardiac Center RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sehingga peneliti berasumsi bahwa 

kualitas tidur pasien DM tipe 2 di ruang inap Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado 

yaitu kualitas tidur buruk yang disebabkan pasien sering terbangun dimalam hari untuk 

berkemih dan nyeri atau kesemutan yang dirasakan. 

Menurut Inry N Tentero, Damayanti H.C Pangemanan, Hedison Polii, 2016 dari hasil 

yang di dapatkan data menunjukkan bahwa mayoritas penderita DM berjenis kelamin 

perempuan yaitu 50 responden dibandingkan penderita DM yang berjenis kelamin laki-laki 

yaitu 28 responden. Berdasarkan sampel yang berjumlah 78 responden yaitu > 50, maka 

dilakukan uji normalitas Kolmogorov – Smrinov. Uji normalitas ini bertujuan untuk 

menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 

normal. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov – Smrinov didapatkan nilai gula darah 

puasa 4.755 dan gangguan tidur 3.410. dengan nilai signifikasi 0.238 > 0.05 dapat disimpulkan 

bahwa data yang di uji berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan 

antara DM dengan kualitas tidur dengan nilai signifikasi 0.000 yaitu kurang dari 0.05 yang 

berarti terdapat korelasi yang signifikan antara keduanya. DM memiliki hubungan yang 



signifikan dengankualitas tidur. Tidur yang cukup merupakan salah satu kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi setiap individu, terutama pasien yang menderita DM, dimana gangguan tidur 

atau tidur yang kurang secara fisiologi dapat mempengaruhi peningkatan kadar glukosa darah 

serta berdampak terhadap kemampuan pasien dalam melakukan kegiatan sehari-hari, juga 

dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Menurut Tri Damayanti Simanjuntak, Lintang Dian Sawaraswati, Muflihatul Muniroh, 

2018 Sebagian besarpenderita diabetes mellitus tipe 2 memiliki kualitas tidur buruk. Kadar 

gula darah merupakan kadar glukosa yang dimiliki oleh responden dalam seminggu sampai 

sebulan terakhir dilihat hasil pemeriksaan gula darahpuasa (GDP) yang dapat mempengaruhi 

tingkat kesehatan penderita DM tipe-2. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kualitas buruk 

cenderung dimiliki oleh pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki kadar gula darah tinggi 

(59,6%). 

Sanjay et al (2014) mengungkapkan umumnya walaupun diabetes terkontrol dengan 

baik, kadar glukosa darahnya terkadang tinggi. Bila diabetes tidak terkontrol dengan baik, 

glukosa darah mungkin tinggi setiap saat. Ketidakseimbangan kadar metabolik pada penderita 

diabetes melitus tipe 2, baik hiperglikemik maupun hipoglikemik dapat mempengaruhi kualitas 

tidur seseorang. Kondisi hiperglikemik, yaitu kadar glukosa darah tinggi, menyebabkan 

glukosa tidak bisa dimetabolisme sehingga akan ikut terbuang melalui urine. Hal ini 

menyebabkan urine menjadi lebih kental, sehingga membutuhkan air untuk mengencerkannya. 

Akibatnya tubuh akan mengalami dehidrasi sehingga membutuhkan banyak minum. 

Jika seseorang banyak minum, maka buang air kecilnya juga akan menjadi lebih 

sering, mungkin sering pergi kekamar mandi untuk buang air kecil pada beberapa jam pada 

malam hari. Sedangkan pada kondisi hipoglikemia, yaitu kadar gula darah rendah dapat 

menyebabkan mimpi buruk, berkeringat di malam hari, atau sakit kepala, selain itu juga 

menyebabkan seseorang lapar. Terjadinya gangguan tidur akan berdampak pada meningkatnya 

frekuensi terbangun, sulit tertidur kembali, ketidakpuasan tidur yang akhirnya mengakibatkan 

penurunan kualitas tidur. 

Dari empat artikel tersebut memiliki masalah terkait kualitas tidur dengan kadar gula 

darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 bahwa keseluruhannya berkesinambungan dengan 

fakta secara umum tentang bagaimana kualitas tidur dengan kadar gula darah pada pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2 dan secara umum empat artikel tersebut mengatakan adanya gangguan 



tidur mempunyai resiko lebih besar terjadinya peningkatan kadar gula darah dibandingkan 

dengan responden yang memiliki pola tidur baik. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan Literatur review, dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kualitas tidur 

dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2, secara umum pasien diabetes 

mellitus tipe 2 memiliki lama tidur yang panjang namun tidur lelapnya pendek sehingga 

efisiensi tidurnya buruk, hal ini disebabkan pasien diabetes mellitus tipe 2 mengalami poliurin 

dan nokturia yang mengganggu tidurnya yang mengakibatkan pasien bangun tengah malam 

untuk buang air kecil. Oleh sebab itu, aktivitas saraf simpatik akan meningkat, kadar kortisol 

dan hormone pertumbuhan (GH) juga meningkat. Kedua hormone ini di dalam darah dapat 

berbentuk glukosa sehingga akan mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat 

(hiperglikemi). 

 

SARAN 

Penelitian studi kepustakaan ini memiliki kelemahan dan keunggulan oleh karenanya 

diharapkan bagi peneliti lain dapat mengembangkan dari hasil penelitian ini dengan kajian 

kepustakaan yang lebih banyak lagi. 
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