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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan masalah yang sangat 

substansial, mengingat pola kejadian sangat menentukan status kesehatan di 

suatu daerah dan juga keberhasilan peningkatan status kesehatan di suatu 

Negara (Andi dyah, 2007). Penyakit Tidak Menular (PTM) utama yaitu 

kardiovaskuler, stroke, kanker, diabetes melitus dan penyakit kronik obstruktif 

telah mengalami peningkatan jumlah kasus terutama di negara berkembang. 

Kondisi ini berdampak pada peningkatan angka kematian dan kecacatan 

penderita PTM. World Health Organization (WHO) memperkirakan PTM akan 

menyebabkan sekitar 73% kematian dan 60% kesakitan di seluruh dunia pada 

tahun 2020 (Depkes RI, 2008). 

 Diabetes mellitus adalah suatu penyakit dimana kadar glukosa (gula 

sederhana) didalam darah tinggi karena terdapat gangguan pada kelenjar 

pankreas dan insulin yang dihasilkan baik secara kuantitas maupun kualitas 

(Tjokroprawiro, 2006). Ada beberapa jenis Diabetes Mellitus yaitu Diabetes 

Mellitus Tipe I, Diabetes Mellitus Tipe II, Diabetes Mellitus Tipe Gestasional, 

dan Diabetes Mellitus Tipe Lainnya. Jenis Diabetes Mellitus yang paling 

banyak diderita adalah Diabetes Mellitus Tipe 2. Diabetes Mellitus Tipe 2 (DM 

Tipe 2) adalah penyakit gangguan metabolik yang di tandai oleh kenaikan gula 

darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau ganguan 

fungsi insulin (resistensi insulin) (Depkes, 2005).  

      Berdasarkan survey World Health Organisation (WHO), jumlah 

penderita diabetes mellitus di Indonesia ±17 juta orang (8,6% dari jumlah 

penduduk) atau urutan terbesar ke-4 setelah India, Cina, dan Amerika Serikat.  

International Diabetes Federation (IDF)  memperkirakan bahwa sebanyak 183 

juta orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap DM. Sebesar 80% orang 
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dengan DM tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, (IDF, 

2011). Pada tahun 2006, terdapat lebih dari 50 juta orang yang menderita DM 

di Asia Tenggara (IDF, 2009). Jumlah penderita DM terbesar berusia antara 40-

59 tahun (IDF, 2011).  Sedangkan data penderita Diabetes di Indonesia pada 

tahun 2000 mencapai angka 8,4 juta dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 

21,3 juta penderita (Maradona, 2011).   

     Penyakit Diabetes Melitus di Jawa Timur masih merupakan ancaman 

masalah kesehatan yang serius saat ini. Terdapat 300 ribu penderita diabetes di 

Jawa Timur dengan penduduk 33 juta orang dan sebanyak 2,5 juta penderita 

Diabetes Melitus untuk seluruh Indonesia (Tjokroprawiro, 2006).  

 Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan 

bahwa demografi, faktor perilaku dan gaya hidup, serta keadaan klinis atau 

mental berpengaruh terhadap kejadian DM Tipe 2 (Irawan, 2010).  

 Diabetes merupakan penyakit yang berjangka panjang maka bila 

diabaikan komplikasi penyakit diabetes mellitus dapat menyerang seluruh 

anggota tubuh yang di akibatkan dari kadar gula darah yang tidak terkontrol 

pada pengidap diabetes, tindakan pengendalian diabetes untuk mencegah 

terjadinya komplikasi sangatlah diperlukan khususnya menjaga tingkat gula 

darah sedekat mungkin dengan normal. Akan tetapi kadar gula darah yang 

benar-benar normal sulit untuk di pertahankan, hal ini disebabkan karena 

pasien kurang disiplin dalam menjalankan diet atau tidak mampu mengurangi 

jumlah kalori makanannya. (Soegondo, 2009). Melihat Diabetes Mellitus juga 

memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan peningkatan 

biaya kesehatan yang cukup besar, maka sangat diperlukan program 

pengendalian Diabetes Mellitus Tipe 2. Diabetes Mellitus Tipe 2 bisa dicegah, 

ditunda kedatangannya atau dihilangkan dengan mengendalikan faktor resiko 

(Kemenkes, 2010). Menurut Suyono (2007), penyakit diabetes melitus tipe II 

merupakan penyakit degeneratif yang sangat terkait pola makan. Pola makan 

merupakan gambaran mengenai macam-macam, jumlah dan komposisi bahan 

makanan yang dimakan tiap hari oleh seseorang. Gaya hidup perkotaan dengan 
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pola diit yang tinggi lemak, garam, dan gula secara berlebihan mengakibatkan 

berbagai penyakit termasuk diabetes mellitus. 

  Penatalaksanaan Diabetes Melitus dikenal 4 pilar utama pengelolaan 

yaitu: penyuluhan, perencanaan makan, latihan jasmani, dan obat hipoglikemik. 

Terapi gizi merupakan komponen utama keberhasilan penatalaksanaan 

diabetes. Kepatuhan pasien terhadap prinsip gizi dan perencanaan makan 

merupakan salah satu kendala pada pasien diabetes. Penderita diabetes banyak 

yang merasa tersiksa sehubungan dengan jenis dan jumlah makanan yang 

dianjurkan (Maulana, 2009). Penelitian Setyani (2007) menggambarkan tingkat 

ketaatan diet bagi pasien diabetes mellitus. Hasil penelitiannya menunjukkan 

hanya 43% pasien yang patuh menjalankan diet diabetes mellitus. Pola diit 

pada penderita Diabetes Mellitus tipe II dimaksudkan untuk mengatur jumlah 

kalori dan karbohidrat yang dikonsumsi setiap hari (Price dan Wilson, 2006). 

Pola makan merupakan suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan 

jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, 

status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Pola makan 

atau pola konsumsi merupakan susunan jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Pola makan 

sehat untuk diabetes  adalah 25-30% lemak, 50-55% karbohidrat, dan 20% 

protein. Pemberian diet diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasien 

Diabetes Mellitus, sehingga pelaksanakan diet Diabetes Mellitus hendaknya 

diikuti pedoman 3J ( jumlah, jadwal, dan jenis), jika tidak Diabetes Mellitus 

sering menimbulkan komplikasi yang bersifat menahun (kronis). Pasien 

Diabetes Mellitus yang tidak mendapat penanganan yang baik akan mengalami 

komplikasi (Dewi, 2014). 

 Pada bulan Juni 2015, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 

melakukan pengambil data dari rekam medik Puskesmas Ciptomulyo, pasien 

yang dirawat di ruang penyakit dalam pria dan wanita Puskesmas Ciptomulyo 

dari bulan Januari sampai Mei tahun 2015 peneliti memperoleh data pasien DM 

tipe II sebanyak 345 orang. Pasien pria dengan DM tipe II sebanyak 81 orang 
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dan pada pasien wanita didapat sebanyak 264 orang. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala Puskesmas Ciptomulyo, mengatakan bahwa pasien 

DM tipe II sering tidak mematuhi aturan pola diet, yaitu mereka masih tetap 

mengkomsumsi makanan manis secara berlebih. 

   Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di Puskesmas dengan alasan ingin mengetahui sejauh mana 

pengalaman pasien dalam pengaturan diet pada penderita DM tipe II untuk 

mengendalikan gula darah di Puskesmas Ciptomulyo 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Uraian dalam latar belakang dapat diasumsikan oleh peneliti bahwa 

permasalahan yang ingin diketahui adalah sejauh mana pengalaman pasien 

dalam pengaturan diet pada penderita DM tipe II untuk mengendalikan gula 

darah di Puskesmas Ciptomulyo 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengalaman pasien dalam pengaturan diet pada penderita 

DM tipe II untuk mengendalikan gula darah di Puskesmas Ciptomulyo 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mengetahui jenis bahan makanan apa pada pasien 

diabetes mellitus tipe II  

1.3.2.2 Untuk mengetahui jadwal makan pasien diabetes mellitus tipe II  

1.3.2.3 Untuk mengetahui hambatan menjalankan pola diet Diabetes 

1.3.2.4 Untuk mengetahui upaya keluarga dalam membantu diet 

Diabetes 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi pasien 

Hasil penelitian atau studi kasus ini diharapkan pasien bertambah 

pengetahuan tentang pentingnya pengaturan diet terhadap kesehatan termasuk 

perawatan penyakit DM semaksimal mungkin  

 

1.4.2 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi perawat   

Hasil penelitian atau studi kasus ini diharapkan dapat memberikan 

masukan pentingnya mempelajari kebutuhan nutrisi (pola makan, diet, jenis 

makanan, jumlah kalori) bagi penderita diabetes mellitus dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan asuhan keperawatan bagi penderita diabetes 

mellitus tipe II khususnya sebagai bahan acuan untuk melakukan pendidikan 

kesehatan untuk pasien.  

 

1.4.3 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi lembaga kesehatan puskesmas 

Hasil penelitian atau studi kasus ini dapat menjadi bahan masukan 

bagi pelayanan kesehatan di puskesmas agar dapat melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan kasus Diabetes mellitus tipe II dan sebagai 

bahan masukan untuk penanganan selanjutnya. 

 

1.4.4 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi institusi pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah 

pengetahuan dan sebagai referensi bacaan untuk pembelajaran dan Sebagai 

bahan acuan lebih lanjut dalam melakukan studi kasus bagi mahasiswa 

keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang pada mata kuliah yang 

terkait. 

 

 


