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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Pola makan merupakan gambaran mengenai macam-macam, jumlah 

dan komposisi bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh seseorang. 

Pola makan seseorang banyak dipengaruhi banyak faktor antara lain tingkat 

pendapatan, pengetahuan, dan budaya. Perubahan yang banyak terjadi saat 

ini adalah pola makan yang sangat bervariasi dan sangat mempengaruhi 

kesehatan. Perubahan pola makan masyarakat saat ini yang mengkonsumsi 

tinggi lemak, garam, dan gula secara berlebihan mengakibatkan berbagai 

penyakit salah satunya diabetes mellitus (Sudaryanto, Setiyadi, 

&Frankilawati, 2014). 

  Diabetes Mellitus merupakan salah satu penyakit dengan prevalensi 

yang mengalami peningkatan di dunia,  Menurut global status report on 

NCD World Health Organanization (WHO) 2010 dikutip dalam (Arisma, 

Yunus, & Fanani, 2018) melaporkan bahwa 60% penyebab kematian dunia 

karena penyakit tidak menular salah satunya Diabetes Mellitus yang 

menduduki peringkat ke-6 penyebab. Pada tahun 2012 angka kejadian 

diabetes mellitus didunia sebanyak 371 juta jiwa dimana proporsinya 95 % 

kejadian diabetes mellitus tipe 2 (Fatimah, 2015) . Menurut Internasional 

Diabetes Feredatin (IDF) Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan 

terbanyak yang menderita Diabetes Mellitus dengan angka kejadian 138 juta 

kasus (8,5 %). IDF memperkirakan pada tahun 2035 akan meningkat 

menjadi 205 juta kasus diantaranya usia penderita sekitar 40-59 tahun. 

Indonesia diposisi kedua terbanyak di kawasan Asia Tenggara dengan 

angka kejadian sebesar 9,116.03 kasus (Chaidir, Wahyuni, & Furkhani, 

2017). 

  Tingginya angka penderita Diabetes Mellitus di dunia khusus nya di 

negara-negara berkembang, disebabkan karena faktor lingkungan dan faktor
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prilaku pola makan yang tidak sehat seperti makan berlebihan, berlemak, 

selain itu kurang aktivitas dan stres berperan sangat besar sebagai pemicu 

Diabetes Mellitus, dan juga faktor keturunan (Shidartawan, 2008 dalam 

Turisna, Witriyani, & Wedhaningrum, 2018). Gaya hidup di perkotaan 

dengan pola makan yang tinggi lemak, garam dan gula, keseringan 

menghadiri resepsi/pesta, mengakibatkan masyarakat cenderung 

mengkonsumsi makanan secara berlebihan, selain itu pola makan makanan 

yang serba instan saat ini memang sangat digemari oleh sebagian 

masyarakat, seperti gorengan jenis makanan murah meriah dan mudah di 

dapat karena banyak dijual dipinggir jalan ini rasanya memang enak, tetapi 

mengakibatkan peningkatan gula darah (Suiroka, 2012 dalam Sumangkut, 

Supit, & Onibala, 2013). 

  Diabetes Mellitus dikenal oleh masyarakat sebagai penyakit kencing 

manis yang ditandai dengan adanya peningkatan gula darah sebagai akibat 

dari adanya gangguan sistem metabolisme didalam tubuh. Hal ini dapat 

disebabkan oleh gagalnya organ pankreas untuk memproduksi hormon 

insulin sesuai kebutuhan (Suiraoka, 2012 dalam Turisna, Witriyani, & 

Wedhaningrum, 2018) 

  Menurut Arisman, (2011) dikutip dalam Dolongseda, Masi, & 

Bataha (2017) Faktor risiko diabetes mellitus adalah gaya hidup yang tidak 

sehat seperti kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang 

serta obesitas. Maka dari itu hal terpenting dari pengendalian diabetes 

mellitus adalah pengendalian faktor resiko. Tujuannya adalah memulihkan 

kekacauan metabolik sehingga segala proses metabolik kembali normal. 

ketidakseimbangan antara asupan gizi atau kecukupan gizi akan 

menimbulkan masalah gizi lebih maupun kurang. Faktor yang 

menyebabkan masalah gizi diantaranya adalah pola makan yang salah 

(Sulistyoningsih, 2011 dalam Dolongseda, Masi, & Bataha, 2017). Pola 

makan yang dapat diamati meliputi frekuensi makan, waktu makan dan 

tingkat konsumsi. Asupan energi, karbohidrat, dan lemak yang kurang 

berhubungan dengan tidak terkontrolnya kadar gula darah pada pasien 
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Diabetes Mellitus tipe 2 sedangkan asupan protein tidak berhubungan 

dengan kadar gula darah (Idris, Jafar, & Indriasari, 2014).  

  Menurut Waspadji, (2007) dalam Alfiani, Yulifah, & Sutriningsih 

(2017) menyatakan bahwa modalitas utama dalam penatalaksanaan diabetes 

mellitus dengan terapi nonfarmakologis salah satunya dengan melakukan 

pengaturan pola makan yang dikenal dengan gizi medis. Terapi gizi medis 

ini pada prinsipnya adalah melakukan pengaturan pola makan yang 

didasarkan pada status gizi diabetisi dan melakukan modifikasi diet 

berdasarkan pada kebutuhan individual. Sependapat dengan 

Sydarminingsih (2006) dikutip dalam Turisna, Witriyani, & 

Wedhaningrum, (2018) penderita Diabetes Mellitus tetap diperbolehkan 

makan seperti orang normal tetapi harus mampu mengendalikan dengan 

penatalaksanaan pola makan Diabetes Mellitus meliputi 3 hal utama yaitu 

pengaturan jumlah makan, jenis makan dan jadwal makan yang dikonsumsi. 

  Perilaku pola makan yang sehat dilakukan dengan tujuan agar tubuh 

mendapatkan komposisi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

menghindari berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan pola makan 

yang hasilnya akan membuat seseorang hidup lebih sehat . Dengan 

fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dan prevalensi yang sangat 

meningkat pada penderita Diabetes Mellitus maka penulis tertarik 

melakukan penelitian untuk mengetahui prilaku pola makan pada penderita 

Diabetes Mellitus. 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Bagaimana perilaku pola makan pada penderita Diabetes Mellitus ? 

 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui tentang perilaku pola 

makan pada penderita Diabetes Mellitus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi institusi 

  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas 

 Ilmu  Kesehatan Jurusan Keperawatan, dapat menjad tambahan ilmu 

 pengetahuan, dan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu

 keperawatan. 

 

 

1.4.2 Bagi pelayanan kesehatan 

  Dapat dijadikan informais maupun sebagai gambaram bagi profesi 

 keperawatan  yang lain tentang penyebab terjadinya diabetus mellitus 

 maupun bagi  peneliti selanjutnya dalam mengetahui perilaku pola makan 

 pada penderita Diabetus Mellitus. 

 

 

1.4.3 Bagi masyarakat 

  Sebagai tambahan pengetahuan, informasi dan masukan tentang 

 pengendalian  diabetus Mellitus. 

 

 

1.4.4 Bagi Penderita Diabetes Mellitus 

  Sebagai informasi dan pengetahuan bagi penderita Diabetes 

Mellitus dalam pengaturan pola makan yang harus dijalani sebagai terapi 

gizi bagi penderita Diabetes Mellitus. 

 


