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1.1 Latar Belakang 

 Beban global diabetes melitus (DM) pada 2000 adalah 135 juta, dimana 

beban ini diperkirakan akan meningkat terus menjadi 366 juta orang setelah 25 

tahun (tahun 2025). Pada 2025, Asia diperkirakan mempunyai populasi diabetes 

terbesar di dunia, yaitu 82 juta orang dan jumlah ini akan meningkat menjadi 366 

juta orang setelah 25 tahun. Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 

2030 prevalensi DM di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Sedangkan proporsi 

penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah 

perkotaan menduduki ranking ke 2 yaitu 14,7%, dan didaerah pedesaan, DM 

menduduki ranking ke 6 yaitu 5,8% (WHO, 2009). WHO menyatakan bahwa pada 

tahun 2004 terdapat 1,1 juta penduduk mengalami kematian akibat diabetes dengan 

prevalensi sekitar 1,9 %, Dari seluruh kematian akibat DM di dunia, 70 % kematian 

terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 2009). 

Berdasarkan pola pertambahan penududuk saat ini diperkirakan jumlah 

penderita diabetes melitus di dunia tahun 2010 sebanyak 306 juta jiwa, di negara-

negara ASEAN 19,4 juta pada tahun 2010 dan di Indonesia pada tahun 2010 

berjumlah 8,4 juta jiwa dan diperkirakan tahun 2030 dapat mencapai 21,3 juta 

jiwa. Indonesia menepati urutan keempat dengan jumlah penderita diabetes 

terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat (Depkes, 2009). 

Diabetes melitus merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

berdampak pada produktivitas dan dapat menurunkan sumber daya manusia. 
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Penyakit ini tidak hanya berpengaruh secara individu, tetapi sistem kesehatan 

suatu negara (Suyono, 2009).  

DM merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia dan 

intoleransi glukosa yang terjadi karena kelenjar pankreas tidak dapat 

memproduksi insulin secara adekuat yang atau karena tubuh tidak dapat 

menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif atau kedua-duanya. 

Diabetes melitus diklasifikasikan menjadi DM tipe 1, yang dikenal sebagai 

insulin-dependent atau childhood onset diabetes, ditandai dengan kurangnya 

produksi insulin dan DM tipe 2, yang dikenal dengan non-insulin-dependent  

atau adult-onset diabetes,  disebabkan ketidakmampuan tubuh menggunakan 

insulin secara efektif yang kemudian mengakibatkan kelebihan berat badan dan 

kurang aktivitas fisik. Sedangkan diabetes gestasional adalah hiperglikemia yang 

diketahui pertama kali saat kehamilan (ADA, 2010) 

Prevalensi obesitas dan overweight di Indonesia sendiri juga masih 

tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, 

prevalensi obesitas pada penduduk berusia  15 tahun berdasarkan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) adalah 10,3% (laki-laki 13,9%, perempuan 23,8%). Sedangkan 

prevalensi overweight pada anak-anak usia 6-14 tahun adalah 9,5% pada laki-

laki dan 6,4% pada perempuan (Depkes, 2009).  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji bagaimana hubungan antara obesitas dengan penyakit DM tipe 2. 


