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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi akibat urbanisasi dan 

modernisasi terutama pada masyarakat kota-kota besar di Indonesia menjadi 

penyebab meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif, salah satunya adalah 

diabetes melitus. Diabetes melitus (DM) adalah suatu penyakit yang ditandai 

dengan tidak dapatnya tubuh mengatur kadar gula darah secara otomatis 

(Sudoyo, 2007). 

Berdasarkan perolehan data International Diabetes Federatiaon (IDF) 

tingkat prevalensi global penderita DM pada tahun 2012 sebesar 8,4 % dari 

populasi penduduk dunia, dan mengalami peningkatan menjadi 382 kasus pada 

tahun 2013. IDF memperkirakan pada tahun 2035 jumlah insiden DM akan 

mengalami peningkatan menjadi 55% (592 juta) di antara usia penderita DM 

40-59 tahun (IDF, 2013). Indonesia merupakan negara urutan ke 7 dengan 

kejadian diabetes mellitus tertinggi dengan jumlah 8,5 juta penderita setelah 

Cina (98,4 juta), India (65,1 juta), Amerika (24,4 juta), Brazil (11,9 juta), Rusia 

(10,9 juta), Mexico (8,7 juta), Indonesia (8,5 juta) Jerman (7,6 juta), Mesir (7,5 

juta), dan Jepang (7,2 juta). 

Berdasarkan perolehan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 

bahwa akan terjadi peningkatan jumlah penderita DM pada tahun 2030 dengan 
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jumlah penderita DM meningkat menjadi 20,1 juta dengan prevalensi 14,7% 

untuk kawasan perkotaan dan 7,2% di kawasan pedesaan. Sementara, 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi jumlah penderita DM 

meningkat menjadi 21,3 juta pada tahun 2030 (PdPersi, 2011). Sedangkan 

perolehan data Riskesdas tahun 2013, terjadi peningkatan prevalensi DM di 17 

propinsi seluruh Indonesia dari 1,1% (2007) meningkat menjadi 2,1% di tahun 

2013 dari total penduduk sebanyak 250 juta. Dari data-data prevalensi kejadian 

DM di atas, salah satunya adalah Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah 

penderita DM tertinggi sebanyak 509.319 jiwa di kota Semarang (Profil Dinas 

Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2011). Profil Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara menunjukan angka kejadian DM tahun 2012 adalah 18,5 

perseribu penduduk.  

Diabetes mellitus dalam proses perjalanan penyakitnya dapat 

menimbulkan berbagai komplikasi yang paling banyak dibandingkan dengan 

penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan komplikasi lainnya (Misnadiarly, 

2006). Komplikasi diabetes 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). 
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Penatalaksanaan DM menurut American Diabetes Association (2002), 

dilakukan dengan pengelolaan DM secara aktif. Pengelolaan DM ini meliputi 4 

pilar yaitu edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, dan intervensi 

farmakologis. Keempat pilar tersebut bisa dikatakan saling berhubungan dan 

akan memberikan hasil yang maksimal jika dilakukan dengan 

berkesinambungan.  

Penyakit DM merupakan penyakit yang memerlukan perawatan dan 

penanganan seumur hidup. Fenomena yang terjadi banyak klien yang keluar 

masuk Rumah Sakit untuk melakukan pengobatan. Oleh karena itu peran 

perawat sangat diharapkan tidak hanya terhadap keadaan fisik klien tetapi juga 

psikologis klien. Perawat hendaknya menjelaskan bagaimana perawatan 

dirumah untuk penderita DM yang meliputi diet yang tepat, olahraga atau 

latihan fisik dan obat hiperglikemia (anti diabetic). Penjelasan perawatan 

tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan untuk pasien DM.  

Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, 

dimana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari 

seseorang ke orang lain, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya 

kesadaran diri dalam diri individu atau kelompok masyarakat sendiri. Tujuan 

utama dari pendidikan kesehatan itu sendiri adalah agar orang mampu 

memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup 

sehat dan kesejahteraan masyarakat (Mubarak dan Chayatin, 2009). 
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Pemberian pendidikan kesehatan tersebut agar lebih efektif dilakukan 

dengan menggunakan media, salah satu media yang dapat digunakan yaitu 

media poster. Poster menyampaikan pesan – pesan dalam bentuk yang menarik 

sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami. Adapun kelebihan dari media 

poster adalah pasien dapat menyesuaikan sendiri untuk belajar mandiri, 

informasi dapat dibagi dengan keluarga dan teman, daya tampung lebih luas, 

pengguna dapat melihatnya disaat santai, mudah dibuat, diperbanyak serta 

mudah disesuaikan. Sedangkan ada juga kekurangannya yaitu tidak dapat 

menimbulkan efek gerak, efek suara, mudah terlipat (Ewles, 2007). Pemberian 

pendidikan kesehatan melalui media poster tersebut dapat diberikan oleh 

perawat untuk pasien DM dalam perawatan sendiri di rumah. Namun fokus 

dari pengelolaan DM adalah pasien DM itu sendiri, jadi berhasil atau tidaknya 

pengelolaan penyakit ini sangat tergantung pada partisipasi pasien, sedangkan 

tim medis hanya sebagai perantara.  

Hasil wawancara dengan 10 pasien DM pada studi pendahuluan tanggal 

11 Oktober 2015 di wilayah kerja Puskesmas I Rakit kabupaten Banjarnegara 

yaitu pasien rata – rata baru mengetahui bahwa pasien terkena DM pada saat 

pasien 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 dan badan terasa pegal – 

pegal. Didapatkan 5 dari 10 pasien DM tersebut adalah pasien DM kronis tipe 

II, karena pasien telah menderita DM selama bertahun – tahun, dan hanya 

pernah sesekali disuntik insulin ketika kadar gula darahnya sangat tinggi. 
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Pasien telah mengetahui tentang penyakit DM dengan cukup baik, pasien 

melakukan pengobatan rutin dan cek GDS rutin setiap bulan, 4 dari ke 5 pasien 

DM tersebut mengkonsumsi obat herbal yaitu rebusan daun insulin, kopi biji 

kurma, kopi kulit jengkol dan semut jepang. Pasien mengatakan bahwa 

keluarga sangat memberikan dukungan dalam hal pengobatan dan makanan. 

Rata – rata pasien hanya berolahraga kecil seperti berjalan kaki ketika pagi. 

Sedangkan 5 pasien yang lain adalah pasien yang melakukan pengobatan tidak 

secara rutin dan cek GDS hanya ketika penderita mulai merasa capek, tidak 

enak badan, dan  lemas. Pasien rata – rata baru menderita DM sekitar 1 - 3 

tahun, pasien juga jarang melakukan olahraga. 

Kemampuan pasien untuk mengatur diet diabetes sangat kurang, pasien 

mengatakan saat periksa atau mengontrol kadar gula darah di Puskesmas atau 

dokter hanya diberikan saran untuk mengurangi nasi dan makanan atau 

minuman yang manis. Bahkan 1 dari 10 pasien DM tersebut memiliki persepsi 

bahwa pasien tidak boleh memakan nasi beras sehingga pasien tidak pernah 

memakan nasi beras, pasien memakan nasi jagung dan nasi tiwul setiap harinya 

dengan lauk sambel, lalapan daun pepaya, daun singkong, tahu, tempe, telur, 

sedangkan untuk lauk hewani sangat jarang. Makanan dan minumannya tidak 

pernah diberi gula, bahkan pasien tidak pernah memakan buah – buahan yang 

manis. Persepsi pasien bahwa yang pahit itu baik maka pasien sering memakan 

seperti daun papaya, pare, mengkudu, rebusan daun insulin. Kemudian 9 pasien 

yang lain adalah pasien yang mengurangi nasi dan menggunakan gula sedikit 
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dalam makanan atau minumannya, kadang – kadang juga menggunakan gula 

anti diabetes.  

Peneliti telah melakukan peninjauan makanan selama 3 hari pada 4 

pasien dari 9 pasien tersebut. Pasien 1 untuk konsumsi karbohidrat yaitu nasi 

kurang lebih 4-5 sendok pada pagi, siang dan sore, dengan sayur - sayuran 

seperti daun singkong, daun pepaya, bayam, pare dan lebih sering memakan 

sayuran dari kebun sendiri, untuk konsumsi protein tersering yaitu tahu, tempe, 

telur, meminum satu gelas kopi kulit jengkol setiap pagi, dan memakan 

beberapa potong buah melon pada siang hari. Pasien 2 juga mengkonsumsi 

karbohidrat dari nasi kurang lebih 4 – 5 sendok pada pagi, siang dan sore, 

dengan sayuran seperti sop, kubis, daun singkong, buncis, dan untuk konsumsi 

protein jarang, tersering tahu, tempe. Meminum kopi biji kurma kadang - 

kadang, memakan buah seadanya yang tidak terlalu manis.  

Pasien 3 juga mengkonsumsi karbohidrat dari nasi kurang lebih 4-5 

sendok setiap pagi, siang dan sore, dengan sayuran seperti kubis, welok, sayur 

bening, cesim dan untuk konsumsi protein tersering yaitu telur. Jarang sekali 

memakan buah. Pasien 4 juga mengkonsumsi nasi kurang lebih 4-5 sendok 

setiap pagi, siang, dan sore, dengan sayuran seperti daun pepaya, daun katu, 

buncis, kacang, dan untuk konsumsi protein dari tahu, tempe sedangkan untuk 

lauk hewani sangat jarang . Meminum rebusan daun insulin pada malam hari 

sebelum tidur, buah yang sering dimakan yaitu buah melon. Keempat pasien 

tersebut sudah tidak memakan apapun pada malam hari, Kecuali pasien 4 

meminum rebusan daun insulin setiap akan tidur. 
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Hasil studi pendahuluan di atas jelas terlihat bahwa kemampuan dan 

pengetahuan pasien dalam perencanaan makan sangat kurang maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang pemberian edukasi menu diet diabetes melalui 

media poster terhadap praktek diet pasien DM. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, peneliti ingin 

mengetahui ”Apakah ada perbedaan perilaku diet sebelum dan sesudah 

pemberian edukasi melalui media poster pada pasien DM di wilayah kerja 

Puskesmas I Rakit Banjarnegara?“ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan perilaku diet pasien DM sebelum dan sesudah 

pemberian edukasi menu diet diabetes melalui media poster pada pasien 

DM di wilayah kerja Puskesmas I Rakit Banjarnegara. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden pasien DM  

b. Mengetahui perilaku diet pasien DM sebelum pemberian edukasi 

menu diet diabetes melalui media poster 

c. Mengetahui perilaku diet pasien DM sesudah pemberian edukasi 

menu diet diabetes melalui media poster 
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d. Mengetahui perbedaan perilaku diet pasien DM sebelum dan sesudah 

pemberian edukasi menu diet diabetes melalui media poster 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan tentang Diabetes Mellitus, selain itu 

juga dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

2. Bagi pelayanan kesehatan 

Diharapkan dapat sebagai masukan bagi tenaga kesehatan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk pasien DM. 

3. Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian – 

penelitian yang berikutnya yang berkaitan dengan penyakit Diabetes 

Mellitus. 

4. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat 

khususnya bagi penderita DM agar dapat menjalankan diet dengan baik 

dan benar. 
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E. Penelitian Terkait 

1. Nasrul Hadi Purwanto (2011), melakukan penelitian tentang ” hubungan 

pengetahuan tentang diet DM dengan kepatuhan pelaksanaan diet pada 

penderita DM “ Desainnya adalah  analitik  kuantitatif  dengan pendekatan 

Cross Sectional. Populasinya adalah seluruh pasien diabetes mellitus yang 

melakukan kunjungan di RSUD dr. H Moh Anwar Sumenep pada bulan 

April  2011.  Dengan  tehnik  accidental  sampling,  didapatkan  sampel  60  

responden. Variabelny adalah pengetahuan responden tentang diet diabetes 

mellitus dan kepatuhan pelaksanaan diet pada penderita diabetes mellitus di 

ruang interna RSUD dr. H Moh Anwar  Sumenep.  Untuk  analisa  data  

digunakan  uji  korelasi  rank  spearman  dengan  tingkat kemaknaan 0,05.  

2. Penelitian lain dilakukan oleh A. Ridwan dan Heri Pramono Putra (2010) 

tentang  “Hubungan pengetahuan tentang diet DM dengan perilaku diet 

penderita DM”. Desain penelitiannya adalah analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Variabel  independen  :  Pengetahuan  diet  dan  variabel 

dependen : Perilaku Diet DM. Penelitian  dilaksanakan  di Poliklinik  

Penyakit Dalam  RSUD  Kabupaten  Kediri pada 14 – 20  Mei 2010.  

Populasi  penelitian  ini  adalah semua  pasien penderita  DM  di  Poliklinik  

Penyakit  Dalam  RSUD Kabupaten  Kediri  rata-rata  50  responden  per  

bulan. Pada  penelitian  ini  sampel  yang  diambil adalah penderita  DM  

yang  berkunjung  di  Poliklinik  Penyakit Dalam  RSUD  Kabupaten  Kediri 

yang  sesuai  dengan kriteria  baik  inklusi  maupun  eksklusi. Dengan  cara 

pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling.  
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3. Penelitian dengan judul “ pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan, 

sikap dan kadar gula darah pasien rawat jalan DM tipe II diwilayah kerja 

Puskesmas kota Makasar “ dilakukan oleh Ayu Putri Rahayu, Nurhaedaer 

Jafar, Rahayu Indriasari (2006). Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas 

Batua Raya dan Bara - Baraya Kota Makassar. Jenis penelitian  ini  adalah  

penelitian  pra  eksperimen dengan  one  group  pre test  dan  post test  

design. Pengambilan  sampel dilakukan  dengan    menggunakan  teknik  

purposive  sampling  sebanyak  42 orang    dari  jumlah  populasi  67  orang  

yaitu  responden  pada  Puskesmas  Batua  Raya  terdapat  19 orang  dan  

pada  Puskesmas  Bara-Baraya  terdapat  23  orang.  Pada  responden  

tersebut  dilakukan pemeriksaan  gula  darah  puasa  sebelum  dan  setelah  

intervensi. Kemudian  dibandingkan  diukur  perubahan yang terjadi 

sebelum dan setelah intervensi. Data penelitian diperoleh dengan 

mengumpulkan data primer dan data sekunder. 

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sudah dilakukan yaitu tempat penelitian, waktu penelitian, dan variabel yang 

akan diteliti yaitu pemberian edukasi menu diet diabetes melalui media 

poster terhadap praktek diet pasien DM. 
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