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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Sejalan dengan perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan 

serta teknologi, maka semakin banyak pula penyakit infeksi dan menular 

yang mampu diteliti dan diatasi (Suyono, 2005). Namun tidak demikian 

dengan penyakit-penyakit degeneratif, penyakit degeneratif sudah ada di 

negara-negara besar seperti Amerika Serikat, negara Eropa, Rusia atau 

Jepang dan sekarang telah merambah ke negara yang sedang berkembang di 

dunia termasuk  India, Afrika dan Indonesia. Adapun penyakit degeneratif 

contohnya Diabetes Mellitus (DM). Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah 

satu penyakit yang tidak ditularkan dan sering ditemukan di masyarakat 

seluruh dunia (Aiello 2002). 

Menteri Kesehatan menjelaskan dalam Fadilah (2005) bahwa  penyakit 

DM sangat mengancam produktifitas seseorang sehingga penyakit ini perlu 

diantisipasi sejak dini sehingga tidak menjadi penyakit yang kronis. 

Penelitian terakhir penderita Diabetes Mellitus mencapai 200 juta jiwa. 

Diprediksi angka tersebut terus bertambah menjadi 350 juta jiwa pada tahun 

2020 (Irawati, 2008). 

Menurut data WHO, Indonesia menempati urutan ke – 4 tertinggi di 

dunia yaitu 5,6 juta jiwa pada tahun 2000. Pada tahun 2006 diperkirakan 

jumlah penderita meningkat tajam menjadi 14 juta orang, dimana baru 50 % 
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yang sadar mengidapnya dan diantara mereka baru 30 % yang datang berobat 

teratur. 

Di Jawa Tengah pada tahun 2007 prevalensi Diabetes Mellitus tipe I 

(yang tergantung insulin) sebesar 0,09 % sama dengan prevalensi tahun 2006, 

sedangkan prevalensi Diabetes Mellitus tipe II (Diabetes Mellitus yang tidak 

tergantung  insulin) mengalami  kenaikan  dari 0,74 % ditahun 2005 menjadi 

0,83 % di tahun 2006, serta 1,96 x 0,0 % di tahun 2007 (Dinkes Prov. Jawa 

Tengah, 2008). 

Menurut penelitian epidemiologi yang sampai saat ini dilakukan di 

Indonesia kekerapan Diabetes Mellitus adalah berkisar antara 1,4 – 1,6% 

(Sudoyo, 2006). Banyak faktor yang diduga menjadi timbulnya Diabetes 

Mellitus, diantarannya adalah faktor keturunan, lanjut usia, kegemukan 

(obesitas), ketegangan (stress), nutrisi, sosial ekonomi, status sosial urban dan 

kelainan ginekologis (Opie, 2002). 

Berdasarkan data Rekam Medis pasien DM yang dirawat inap di 

Rumah Sakit Umum Banyumas tahun 2010 sebanyak 240 pasien, rawat jalan 

1448 pasien. Pada tahun 2011 pasien DM yang dirawat inap sebanyak 256 

pasien dan kunjungan rawat jalannya  sebanyak 1655 pasien. Sedangkan pada 

tahun 2012 pasien DM yang dirawat inap sebanyak 555 pasien dan kunjungan 

rawat jalan sebanyak 4050 pasien. Analisa studi data awal yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada  bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2013 didapatkan 

data pasien penyakit dalam yang berkunjung ke poliklinik Perjanjian pada 

bulan Juni terdapat 2139 kunjungan, pada bulan Juli terdapat 1998 kunjungan 
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dan pada bulan Agustus terdapat 2103 kunjungan. Kunjungan pasien dengan 

diagnosa DM (tipe I dan tipe II) rata-rata perbulan terdapat 952 kunjungan 

pasien. Jadi dalam satu hari ada 38 pasien DM (tipe I dan tipe II) yang 

berkunjung ke poliklinik Perjanjian RSUD Banyumas (Rekam Medis RSUD 

Banyumas, 2013). 

Banyaknya jumlah pasien DM yang berkunjung ke polikinik  Perjanjian 

RSUD Banyumas karena kadar gula darah yang tidak terkendali. Pasien yang 

mengalami peningkatan kadar gula darah prevalensinya semakin meningkat, 

karena rata-rata pasien yang berkunjung ke poliklinik Perjanjian RSUD 

Banyumas saat diperiksa kadar gula darahnya mengalami ketidakstabilan atau 

peningkatan. Mengendalikan kadar gula darah dengan baik dan mencegah 

terjadinya komplikasi perlu mengetahui penyebab dari kadar gula darah yang 

tidak terkendali tersebut dengan melihat bagaimana perilaku penderita DM 

dalam mengendalikan kadar gula darah. Penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan kadar gula darah pada pasien DM tipe II di 

polikinik Perjanjian RSUD Banyumas belum pernah dilakukan. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus 

tipe II di poliklinik Perjanjian RSUD Banyumas. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penyakit Diabetes Mellitus (DM) tidak dapat disembuhkan tetapi kadar 

gula darah dapat dikendalikan melalui diet, olah raga dan obat-obatan. 
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Pengendalian kadar gula darah yang baik merupakan faktor kunci dalam 

mencegah terjadinya komplikasi. Berdasarkan uraian dalam latar belakang 

masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut. 

”Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan kadar gula darah pada 

pasien Diabetes Mellitus tipe II di klinik Perjanjian RSUD Banyumas?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar 

gula darah pada pasien Diabetes Mellitus  tipe II di klinik Perjanjian 

RSUD Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan klien terhadap 

peningkatan kadar gula darah (predisposing factors). 

b. Untuk mengetahui pengaruh sikap klien terhadap peningkatan kadar 

gula darah (predisposing factors). 

c. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas 

kesehatan terutama terhadap peningkatan kadar gula darah (enabling 

factors). 

d. Untuk mengetahui pengaruh sikap petugas kesehatan terhadap 

peningkatan kadar gula darah (reinforcing factors). 
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e. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap peningkatan 

kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus  tipe II di poliklinik 

Perjanjian RSUD Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian  

a.  Bagi RSUD Banyumas, hasil penelitian ini dapat sebagai dasar 

pertimbangan dalam evaluasi  terhadap pengelolaan dan penatalaksanaan 

khususnya kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus di RSUD 

Banyumas. 

b.  Bagi Institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat sebagai acuan untuk 

penelitian-penelitian yang berikutnya yang berkaitan dengan penyakit 

Diabetes Melitus. 

c.  Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan  

dan pengaplikasian ilmu pengetahuan tentang Diabetes Mellitus (DM) 

selain itu juga dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan sebagai 

acuan untuk penelitian berikutnya. 

d.  Bagi pasien, hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan dan menambah informasi tentang kadar gula darah pada 

penderita Diabetes Mellitus dan dapat digunakan sebagai kajian untuk 

mengurangi komplikasi penyakit DM. 
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E. Penelitian Terkait 

Salman (2001) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Standar 

Diit Terhadap Pengendalian Gula Darah Pasien DM Rawat Jalan Di RSUD 

Manado”. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan pre 

dan post test control group design. Responden terdiri dari 89 pasien dan 

dibagi menjadi dua kelompok perlakuan. Kelompok pertama di beri konsultasi 

standar diit dan kelompok kedua diberi konsultasi gizi tanpa standar diit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelompok intervensi terjadi penurunan lebih 

besar daripada kelompok kontrol (p<0,05). Selain itu untuk gula darah post 

pradial 2 jam, pada kelompok intervensi juga mengalami penurunan lebih 

besar dibandingkan dengan kelompok kontrol (p<0,05). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kadek Nugrah Heriawan (2003) 

dengan judul ”Hubungan Kendali Glikemik Dengan Asymetrik 

Dimethylarginine Terhadap DM Tipe II Lansia” menggunakan cross sectional 

study dimana sampel penelitain adalah lansia dengan umur 60 tahun sejumlah 

80 orang. Analisa hasil menggunakan paerson correlation, analisa statistik 

menggunakan nilai p < 0,05 sebagai batas kemaknaan, diperoleh hasil derajat 

kemaknaan  p 0,491 dan r 0,0003. 

”Studi Pengetahuan, Sikap, Dan Praktek Pengendalian Diabetes Di 

Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Cilacap” merupakan penelitian yang 

dilakukan oleh Suharjanto (2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

cross sectional study yaitu peneliti mengadakan observasi satu kali penelitian 

saja, sedangkan untuk menguji hubungan antara pengetahuan, sikap praktik 
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pengendalian DM dan kondisi DM (gula darah puasa dan gula darah 2 jam 

setelah puasa). Peneliti menggunakan uji Chi kuadrat dengan tingkat 

signifikan sebesar 5 % (0,05). Sampel penelitian ini adalah pasien yang 

berobat ke poliklinik penyakit dalam RSUD Cilacap yang berjumlah 37 

pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan perencanaan makan, keteraturan berobat, keteraturan cek kadar 

gula darah dengan kondisi gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah 

puasa. Penelitian yang akan dilakukan kali ini berfokus pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi peningkatan kadar gula darah pada pasien Diabetes 

Mellitus tipe II di klinik Perjanjian RSUD Banyumas. 
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