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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya kesejahteraan dan ketersediaan pangan dapat 

mengakibatkan sejumlah masalah negatif, termasuk meningkatnya kejadian 

penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, dan diabetes mellitus 

(DM). Menurut survei yang dilakukan WHO, Indonesia menempati urutan 

keempat dengan jumlah penderita DM terbesar di dunia. Pada tahun 2025 

diperkirakan meningkat menjadi 12,4 juta penderita. Menurut data Depkes 

tahun 2007, jumlah pasien DM rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit 

menempati urutan pertama dari seluruh penyakit endokrin (Susetyowati,dkk, 

2005). 

DM merupakan penyakit yang penderitanya tidak dapat secara langsung 

mengendalikan tingkat gula (glukosa) dalam darah, pada tubuh yang sehat 

pankreas melepas hormon insulin yang bertugas mengangkut gula melalui 

darah ke otot-otot dan jaringan lain untuk menyerap energi Diabetes Mellitus 

Tipe II terjadi jika insulin hasil produksi pankreas tidak cukup atau sel lemak 

dan otot tubuh menjadi kebal terhadap insulin, sehingga terjadilah gangguan 

pengiriman gula ke sel tubuh. Diabetes Tipe II ini merupakan tipe diabetes 

yang paling umum dijumpai, juga sering disebut diabetes yang dimulai pada 

masa dewasa, dikenal sebagai NIDDM (Non-insulin-dependent diabetes 
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melitus). Jenis diabetes ini mewakili sekitar 90 persen dari seluruh kasus 

diabetes. 

Kadar gula darah tinggi mengakibatkan kekebalan penderita DM mudah 

terkena infeksi, kerusakan syaraf, pengentalan dan penyempitan pembuluh 

darah, kadar gula yang tidak terkendali akan menyebabkan penebalan selaput 

darah dan kelainan bentuk sel bagian dalam kapiler. Oleh karena itu fungsi 

kadar gula darah sangat diperlukan (Sutedjo, 2007). 

Berdasarkan laporan surveilans penyakit tidak menular rumah sakit dan 

puskesmas, jumlah penderita DM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 

sebesar 0,16%, mengalami peningkatan bila dibandingkan prevalensi tahun 

2007 sebesar 0,9%. Prevalensi kasus DM tidak tergantung insulin lebih 

dikenal dengan DM tipe II, mengalami peningkatan dari 0,83% pada tahun 

2006, menjadi 0,96% pada tahun 2007 dan 1,25% pada tahun 2008 (Dinkes 

Jawa Tengah, 2008).  

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 

2009 jumlah penderita DM di puskesmas sebanyak 12.685 kasus dan di 

rumah sakit sebanyak 29.165 kasus. Jika dihitung prevalensinya maka 

diperoleh angka sebesar 4.632 per 100.000 penduduk, lebih besar 

dibandingkan dengan penyakit menular yang hanya 465 per 100.000 

penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pola penyakit masyarakat 

masih bergeser ke arah pola penyakit degeneratif. Kelompok umur yang 

banyak terserang penyakit DM adalah 15-65 tahun (Dinkes Surakarta, 2009). 
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Data rekam medik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, DM merupakan 

peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit terbanyak rawat jalan.  Jumlah 

pasien penyakit DM pada tahun 2007 berjumlah 16.056 kasus, tahun 2008 

meningkat menjadi 17.751 kasus dan tahun 2009 mencapai peningkatan 

18.725 kasus. Penderita DM yang tergantung insulin maupun yang tidak 

tergantung insulin rata-rata menyerang umur 15 sampai > 65 tahun. 

Berdasarkan data di atas penderita DM mengalami peningkatan 9,74% kasus 

dari tahun-tahun sebelumnya (RS.Dr.Moewardi, 2010). 

 Berdasarkan hasil penelitian Susetyowati, dkk (2005) faktor pendukung 

untuk mencapai kadar gula darah normal pada penderita DM adalah 

pengetahuan tentang DM, informasi tentang mengontrol kadar gula darah, 

kerja sama yang baik antara penderita DM dengan dokter, dan kesadaran 

penderita DM agar rutin mengontrol kadar gula darahnya. 

Hasil penelitian Setyawati (2000) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan formal, pendapatan keluarga, 

pengalaman menderita DM, manfaat yang diperoleh, dukungan keluarga, 

kepatuhan penderita DM, kualitas pelayanan, jarak rumah, dan kemudahan ke 

tempat pelayanan kesehatan dengan keteraturan pemeriksaan kadar gula 

darah. Penelitian Sulistyaningrum (2008) menunjukkan hasil bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan 

perilaku tindakan keteraturan mengontrol gula darah. 
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Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian 

tentang beberapa faktor yang berhubungan dengan keteraturan pemeriksaan 

kadar gula darah penderita DM tipe II di RSUD Dr. Moewardi. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Beberapa faktor apa saja yang berhubungan dengan keteraturan 

pemeriksaan kadar gula darah penderita DM tipe II di RSUD Dr. Moewardi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui beberapa faktor yang berhubungan keteraturan 

pemeriksaan kadar gula darah penderita DM tipe II di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta? 

2. Tujuan khusus 

a. Menganalisis hubungan faktor tingkat pendidikan dengan keteraturan 

pemeriksaan kadar gula darah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan keteraturan 

pemeriksaan kadar gula darah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan faktor jenis pelayanan dengan keteraturan 

pemeriksaan kadar gula darah penderita DM tipe II di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi masyarakat 

a. Memberikan informasi tentang pentingnya pemeriksaan kadar gula 

darah sebagai pengontrol glukosa darah agar tidak terjadi komplikasi. 

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan keteraturan pemeriksaan kadar gula darah 

dengan perilaku penderita DM tipe II. 

2. Bagi Instansi 

Memberikan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan terutama pelayanan pemeriksaan kadar gula darah penderita 

DM tipe II di Instansi Rumah Sakit. 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan informasi dan data dasar untuk peneliti lain 

mengenai faktor yang berhubungan dengan keteraturan pemeriksaan kadar 

gula darah penderita DM tipe II. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dibatasi hubungan faktor tingkat pendidikan, jenis 

pelayanan, dan dukungan keluarga dengan keteraturan pemeriksaan kadar 

gula darah penderita DM tipe II di Poli Penyakit Dalam RSDU Dr. Moewardi 

Surakarta. 

 

 


