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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu kelompok penyakit 

metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, 

kerja insulin, atau kedunya (ADA, 2012). Jenis DM yang paling banyak diderita 

adalah DM tipe 2 (Pedoman Pengendalian DM dan Penyakit Metabolik, 2008). 

DM tipe 2 adalah DM yang secara klinis dinilai tidak mendesak memerlukan 

insulin untuk melestarikan kehidupannya, karena biasanya jumlah insulin 

normal, bahkan berlebih tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada 

permukaan sel yang kurang (Maulana, 2009). 

Prevalensi Diabetes Mellitus selalu meningkat dari tahun ke tahun, WHO 

(World Health Organization) memperkirakan secara global Penyakit Tidak 

Menular (PTM) menyebabkan sekitar 60 % kematian dan 43 % kesakitan di 

seluruh dunia. Prevelansi Diabetes Mellitus dunia adalah sebesar 8,4 % dari 

populasi penduduk dunia, dan mengalami peningkatan menjadi 382 kasus pada 

tahun 2013 (IDF, 2012). International Diabetic Federation (IDF) memperkirakan 

pada tahun 2035 jumlah insiden Diabetes Mellitus akan mengalami peningkatan 

menjadi 55% (592 juta) di antara usia penderita Diabetes Mellitus 40-59 tahun 

(IDF, 2013). 
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Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan negara 

urutan ke 7 dengan kejadian Diabetes Mellitus tertinggi dengan jumlah 8,5 juta 

penderita setelah Cina (IDF, 2013). Badan Pusat Statistik memperkirakan tahun 

2003 sudah mencapai 14 juta orang Indonesia yang mengidap Diabetes Mellitus, 

angka tersebut diprediksikan terus melonjak hingga 51 juta pada tahun 2030, 

dengan tingkat prevelansi yang lebih besar pada penduduk yang tinggal 

dikawasan kota daripada desa (Kementrian Bidang Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat, 2007). 

Tahun 2007 di Jawa Tengah prevalensi Diabetes Mellitus tipe II (yang tidak 

tergantung insulin) mengalami peningkatan dari 0,74 % dari tahun 2005 menjadi 

menjadi 0,96 % pada tahun 2007 (Dinkes Provinsi Jateng, 2008). Berdasarkan 

data prevalensi kejadian Diabetes Mellitus di atas, salah satunya adalah Propinsi 

Jawa Tengah dengan jumlah penderita Diabetes Mellitus tertinggi sebanyak 

509.319 jiwa di kota Semarang (Profil Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 

2011). 

Prevelansi kasus pasien DM di Kabupaten Banyumas selama 3 tahun 

terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai 2010, prevelansi kasus di tahun 2009 

menempati jumlah kasus tertinggi yaitu dengan total kasus sebanyak 3.447 jiwa 

yang menderita DM kemudian berkurang menjadi 1599 jiwa pada tahun 2014 

(Profil Dinkes Banyumas, 2014). Salah satu Wilayah di Kabupaten Banyumas 

yang memiliki insiden tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah di 

Faktor Risiko Kejadian..., RATNASARI, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016



 21 

Puskesmas I Wangon dengan peringkat kedua setelah puskesmas 2 Sumbang 

sebanyak 236 penderita Diabetes Mellitus. Data dari bulan Januari sampai 

Oktober tahun 2015 berjumlah 193 jiwa yang menderita DM dengan kunjungan 

setiap bulannya rata-rata 50 pasien dari jumlah penduduk 55.235 jiwa. (Profil 

Puskesmas I Wangon, 2015). 

Diabetes Mellitus biasa disebut dengan the silent killer karena penyakit ini 

dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. 

DM dalam proses perjalanan penyakitnya dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi yang paling banyak dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang 

dapat mengakibatkan komplikasi lainnya (Misnadiarly, 2006). Komplikasi DM 

terjadi pada semua organ dalam tubuh yang dialiri pembuluh darah besar dan 

kecil. Penyebab kematian 50% akibat penyakit jantung koroner dan 30% akibat 

gagal ginjal. Selain kematian, DM juga menyebabkan kecacatan, yang sangat 

berpengaruh terhadap kualitas hidup dari pasien DM sendiri. Sebanyak 30% 

pasien DM mengalami kebutaan akibat komplikasi retinopati dan 10% harus 

menjalani amputasi tungkai kaki (International Diabetic Federation, 2007). 

Dampak dari Diabetes Mellitus terhadap kualitas sumber daya manusia dan 

peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar, maka sangat diperlukan program 

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

kedatangannya atau dihilangkan dengan mengendalikan faktor risiko 

(Kemenkes, 2010). Faktor risiko penyakit DM dibedakan menjadi dua, yang 
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pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat berubah misalnya jenis kelamin, 

umur, dan faktor genetik dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat diubah 

misalnya kebiasaan merokok, pola makan yang salah, obesitas, aktifitas fisik, 

dan stress (Suiraoka, 2012). Faktor risiko kejadian penyakit Diabetes Mellitus 

tipe 2 antara lain usia, aktivitas fisik, terpapar asap, IMT, tekanan darah, stress, 

gaya hidup, adanya riwayat keluarga, kolesterol HDL, trigliserida, DM 

kehamilan, riwayat ketidaknormalan glukosa dan kelainan lainnya (Morton et al, 

2011; Koes Irianto 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Manal A. Murad et al, (2014) 

menyimpulkan bahwa bahwa kejadian Diabetes Mellitus tipe 2 lebih besar 

terjadi pada laki-laki daripada perempuan, kurang pendidikan, penduduk Arab 

Saudi asli, pensiunan, gaji rendah, sudah menikah, merokok, hipertensi, obesitas 

serta lebih cenderung terjadi pada orang yang memiliki riwayat keturunan 

penyakit DM. Menurut James B. Meigs et al, (2015) menyimpulkan bahwa 

sebanyak 1056 yang memiliki berat badan normal, 7% memiliki sindrom 

metabolik dan faktor risiko DM sebanyak 3.97 serta penyakit jantung. Sebanyak 

638 orang dengan obesitas, 37% tidak memiliki sindrom metabolik atau risiko 

terkena DM lebih tinggi. Shara Kurnia Trisnawati (2012) menyatakan bahwa 

umur, riwayat keluarga, aktfivitas fisik, tekanan darah, stres dan kadar kolestrol 

berhubungan dengan kejadian DM Tipe 2 dan orang yang memiliki obesitas 
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lebih berisiko 7,14 kali untuk menderita DM Tipe 2 dibandingkan dengan orang 

yang tidak obesitas. 

Prevalensi Diabetes Mellitus yang meningkat, secara tidak langsung akan 

meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat Diabetes Mellitus dan 

komplikasinya. Mengingat tingginya prevalensi dan tingginya biaya perawatan 

untuk penderita DM yang diperkirakan biaya perawatan minimal untuk rawat 

jalan di Indonesia sebesar Rp. 1,5 milyar per hari atau Rp. 500 milyar per tahun, 

maka perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. 

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya peningkatan DM, maka 

masyarakat dan pemerintah perlu mengetahui faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi timbulnya penyakit ini. 

Hasil wawancara dengan 8 penderita DM pada studi pendahuluan tanggal 10 

November 2015 di wilayah kerja Puskesmas I Wangon Kabupaten Banyumas, 

didapatkan hasil yaitu menurut 6 penderita dari 8 penderita DM tipe 2 rata-rata 

penderita DM baru mengetahui bahwa pasien terkena DM pada saat mengalami 

penurunan berat badan yang drastis dan sering mengalami gejala seperti haus 

terus menerus, buang air kecil lebih dari 5 kali pada malam hari, badan lemas, rasa 

kantuk yang terus menerus. Pasien telah menderita DM selama bertahun-tahun, 

dan hanya pernah sekali disuntik insulin ketika kadar gula darahnya sangat tinggi. 

Pasien belum mengetahui tentang penyakit DM dengan baik dan rata-rata pasien 

hanya berolahraga kecil seperti berjalan kaki ketika pagi.  
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Pengetahuan pasien tentang faktor risiko DM sangat kurang dan 1 dari 8 

pasien DM tersebut memiliki persepsi bahwa penyebab terkena DM karena 

keturunan dari orang tuanya karena pola makannya sehat sebelum sakit. 

Kemudian 7 pasien yang lain adalah pasien yang mengatakan penyebab dari 

penyakitnya karena terlalu banyak makan dan minum yang manis-manis. Dari 7 

pasien tersebut, peneliti telah melakukan wawancara mendalam didapatkan hasil 

bahwa Pasien 1 mengatakan penyebab penyakit DM adalah karena sebelum sakit 

mempunyai kebiasaan merokok dan minum-minuman beralkohol. Pasien 2 dan 3 

mengatakan penyebab penyakitnya karena badannya yang terlalu gemuk karena 

tidak memiliki riwayat penyakit keturunan. Pasien 4 dan 5 mengatakan penyebab 

penyakitnya adalah karena memiliki tekanan darah yang tinggi. Pasien 6 dan 7 

mengatakan penyebab penyakitnya adalah karena sudah bertambah umurnya. 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian Diabetes Mellitus di Wilayah 

Kerja Puskesmas I Wangon belum diketahui dan belum pernah dilakukan 

penelitian, berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian dengan 

judul “faktor risiko kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja 

Puskesmas I Wangon” sangat perlu dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Diabetes Mellitus tipe 2 disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang tidak 

dapat berubah misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor genetik dan yang kedua 
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adalah faktor risiko yang dapat diubah misalnya kebiasaan merokok, pola makan 

yang salah, obesitas, aktifitas fisik, dan stress (Suiraoka, 2012). Diabetes dapat 

mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan, maka 

perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. 

Pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan mengetahui 

faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian Diabetes Mellitus tipe 2. Penelitian 

ini belum pernah dilakukan di Puskesmas I Wangon, sehingga peneliti ingin 

mengetahui apa sajakah faktor risiko kejadian Diabetes Mellitus tipe 2 di 

wilayah Puskesmas I Wangon? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor risiko kejadian Diabetes Mellitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas I Wangon. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini untuk : 

a. Mengetahui besarnya risiko jenis kelamin terhadap kejadian DM tipe 2. 

b. Mengetahui besarnya risiko umur terhadap kejadian DM tipe 2. 

c. Mengetahui besarnya risiko pekerjaan terhadap kejadian DM tipe 2. 

d. Mengetahui besarnya risiko tingkat pendidikan terhadap kejadian DM tipe 

2. 
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e. Mengetahui besarnya risiko riwayat keluarga terhadap kejadian DM tipe 2. 

f. Mengetahui besarnya risiko aktivitas fisik terhadap kejadian DM tipe 2. 

g. Mengetahui besarnya risiko merokok terhadap kejadian DM tipe 2. 

h. Mengetahui besarnya risiko Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap kejadian 

DM tipe 2. 

i. Mengetahui besarnya risiko tekanan darah terhadap kejadian DM tipe 2. 

j. Mengetahui besarnya risiko pola makan terhadap kejadian DM tipe 2. 

 

D.   Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang 

dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, 

khususnya mengenai faktor risiko kejadian Diabetes Mellitus tipe 2. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dengan cara 

mengaplikasikan teori-teori Keperawatan Medikal Bedah (KMB) yang 

didapat selama perkuliahan, khususnya tentang materi Diabetes Mellitus 

tipe 2. 
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b. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi tentang faktor risiko kejadian Diabetes 

Mellitus tipe 2 sehingga dapat dijadikan masukan untuk menerapkankan 

perilaku pencegahan Diabetes Mellitus tipe 2. 

c. Bagi Puskesmas  

Sumber informasi bagi pengambil kebijakan, khususnya Puskesmas I 

Wangon tentang faktor risiko yang bisa dimodifikasi yang paling 

berpengaruh dengan kejadian penyakit Diabetes Mellitus dalam program 

pengendalian penyakit kronis (PROLANIS), sehingga dapat menekan 

jumlah kejadian DM tipe 2. 

d. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat menjadi sumber data penelitian berikutnya dan bahan pembagun 

bagi yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian sejenis yang lebih 

kompleks. 

 

E.  Penelitian Terkait 

1. Shara Kurnia Trisnawati (2012) dengan judul “Faktor Risiko Kejadian 

Diabetes Melitus Tipe II di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa umur, riwayat keluarga, aktfivitas fisik, 

tekanan darah, stres dan kadar kolestrol berhubungan dengan kejadian DM 

Tipe 2. Variabel yang sangat memiliki hubungan dengan kejadian DM Tipe 2 
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adalah Indeks Massa Tubuh. Orang yang memiliki obesitas lebih berisiko 7,14 

kali untuk menderita DM Tipe 2 dibandingkan dengan orang yang tidak 

obesitas. 

Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang faktor risiko kejadian Diabetes 

Mellitus tipe 2 dan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

metode case control study. 

2. Kusnul Khotimah (2013) dengan judul “Gambaran Faktor Risiko Diabetes 

Mellitus Tipe 2 di Klinik Ungaran” dengan desain deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional mengemukakan bahwa pada umumnya responden 

umur pertama kali menderita DM berumur >45 tahun (85,7%), sebagian besar 

responden (62,9%) berjenis kelamin laki-laki, hampir keseluruhan responden 

(77,1%) memiliki riwayat keluarga pernah menderita DM dan yang memiliki 

kebiasaan tidak merokok sebanyak (65,7%). 

   Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang faktor risiko kejadian DM tipe 2 

dan perbedaanya adalah penelitian yang telah dilakukan di Klinik Dr. Martha 

Ungaran dan penelitian yang akan dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas I 

Wangon. 
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3. Manal A. Murad et al, (2014) dengan judul “Assessment of the Common Risk 

Factors Associated with Type 2 Diabetes Mellitus in Jeddah” dengan desain 

case control study, dari jumlah kontrol 128 orang didapatkan hasil bahwa 

kejadian Diabetes Mellitus tipe 2 lebih besar terjadi pada laki-laki dari pada 

perempuan, kurang pendidikan, penduduk Arab Saudi asli, pensiunan, gaji 

rendah, dan sudah menikah. Hasil dari kasus 159 orang didapatkan hasil 

bahwa dengan kasus analisis univariat kemungkinan terjadi karena merokok, 

hipertensi, obesitas. Kasus juga lebih cenderung terjadi pada orang yang 

memiliki riwayat DM dalam tingkat pertama.  

 Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

menggunakan desain penelitian case control study dan perbedaannya adalah 

penelitian yang telah dilakukan di Jeddah dan penelitian yang akan dilakukan 

di Wilayah Kerja Puskesmas I Wangon. 

4. James B. Meigs et al, (2015) dengan judul “Body Mass Index, Metabolic 

Syndrome, and Risk of Type 2 Diabetes or Cardiovascular Disease” dengan 

desain prospective observational study menyimpulkan bahwa sebanyak 1056 

yang memiliki berat badan normal, 7% memiliki sindrom metabolik dan 

faktor berisiko DM sebanyak 3.97 (95% tingkat kepercayaan, 1.35 – 11.6) dan 

untuk penyakit jantung sebanyak 3.01 (1.68 – 5.41) Sebanyak 638 orang 

obesitas, 37% tidak memiliki sindrom metabolik atau risiko terkena lebih 

tinggi. Orang dengan obesitas dan sindrom metabolik mempunyai risiko untuk 
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Diabetes Mellituss sebanyak 10.3 (5.44 – 19.5) dan untuk penyakit jantung 

sebayak 2.13 (1.43 – 3.18). 

Persamaan penelitian yang telah diteliti dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang faktor risiko yang menyebabkan 

kejadian Diabetes Mellitus, sedangkan perbedaannya adalah metode yang 

telah digunakan peneliti adalah prospective observational study dan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan desain case control study. 
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