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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2013) menunjukkan 

bahwa, penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2013 yang 

terdiagnosis dokter mencapai 1,5% dan diabetes melitus yang terdiagnosis 

dokter atau gejala mencapai 2,1% dan diperkirakan akan mencapai 21,257 

juta jiwa pada tahun 2030. Prevalensi diabetes melitus yang terdiagnosis 

dokter pada tahun 2013 di Jawa tengah mencapai 1,6% sedangkan penderita 

diabetes melitus yang terdiagnosis dokter atau gejala mencapai 1,9%. 

Prevalensi diabetes melitus meningkat sesuai bertambahnya usia, namun 

mulai usia ≥65 tahun cenderung menurun.  

 Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik yaitu suatu penyakit 

yang mengakibatkan ketidakseimbangnya kemampuan tubuh menggunakan 

makanan secara efisien, hal ini disebabkan oleh pankreas gagal 

memproduksi insulin atau tubuh yang tidak dapat menggunakan insulin 

secara tepat. Hormon insulin yang menurun mengakibatkan seluruh glukosa 

dalam darah ditubuh meningkat. Kerusakan ini disebabkan oleh senyawa 

radikal bebas yang merusak sel-sel β pankreas sehingga menurunkan untuk 

memproduksi hormon insulin (Suryohudoyo, 2000). Berdasarkan Depkes 

(2005) mengatakan bahwa, diabetes mellitus digolongkan menjadi empat tipe 

yaitu Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) atau diabetes mellitus tipe 
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1, Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) atau diabetes mellitus 

tipe 2, diabetes mellitus tipe lain yang diakibatkan genetik, dan diabetes 

mellitus kehamilan atau gestasional. Diabetes mellitus yang tidak 

dikendalikan akan menyebabkan komplikasi berbagai penyakit. Komplikasi 

yang timbul seperti stroke, hipertensi, dan penyakit jantung. Komplikasi 

terjadi akibat meningkatnya produksi radikal bebas karena kadar glukosa 

darah yang tinggi (Oberley, 1988). 

Komplikasi yang sering terjadi karena adanya hiperlipidemia, hal 

tersebut dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas terutama 

reactive oxygen species (ROS) dan merupakan perkembangan dari stress 

oksidatif. Hiperlipidemia merupakan keadaan meningkatnya kadar lipid darah 

dalam lipoprotein yang terjadi akibat adanya penumpukan lemak dalam 

tubuh, lemak tersebut menumpuk akibat konsumsi lemak dan karbohidrat 

yang berlebihan. Hiperlipidemia pada penderita diabetes mellitus adalah 

penurunan kadar HDL dan peningkatan kadar  trigliserida (Josten et al, 

2006). 

Radikal bebas merusak jaringan serta menyebabkan komplikasi pada 

beberapa organ tubuh seperti mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh 

darah. Hal tersebut dapat dikendalikan dengan pengaturan pola makan 

(Suryohudoyo, 2000). Pola makan pada penderita diabetes mellitus harus 

diubah yaitu dengan mengkonsumsi menu seimbang dan sesuai kebutuhan 

kalori serta banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Penderita diabetes 

mellitus harus memperhatikan pola makan yang tepat yaitu dengan tidak 

terlepas dari prinsip 3J tepat jadwal, tepat jenis dan tepat jumlah. Jadwal 

makan pada penderita diabetes mellitus harus sesuai intervalnya yaitu tiap 3 
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jam, 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Penderita diabetes 

mellitus harus mengetahui jenis makanan apa saja yang dikonsumsi salah 

satunya adalah menghindari makanan manis, sedangkan jumlah makanan 

yang dikonsumsi harus benar benar diperhatikan seperti konsumsi kalori 

yang disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan metabolisme tubuh (Juwi 

dan Suprihatin, 2012).  

 Trigliserida merupakan jenis lemak yang terdapat di darah dan dapat 

mempengaruhi kadar kolesterol. Makan makanan yang mengandung lemak 

mampu meningkatkan trigliserida dalam darah dan cenderung meningkatkan 

kadar kolesterol. Peningkatan kadar trigliserida dalam darah merupakan 

salah satu faktor resiko penyakit diabetes mellitus. Faktor resiko ini dapat 

diperbaiki bahkan dihilangkan dengan memperbaiki pola makan dan gaya 

hidup. Mengkonsumsi makanan sumber antioksidan dapat mencegah 

penyakit diabetes mellitus yaitu dengan menurunkan kadar glukosa darah 

dan trigliserida serum darah (Nirmagustina, 2007). 

 Berdasarkan penelitian Setyadi et al, (2014), menyatakan bahwa 

mengkonsumsi jus brokoli yang memiliki kandungan vitamin C, vitamin E, 

beta karoten yang merupakan sumber antioksidan mampu menurunkan 

kadar glukosa dalam darah dan meningkatkan aktivitas kerja enzim 

lipoprotein lipase dan lipase sensitive hormon. Kandungan vitamin E, vitamin 

A dan vitamin C mampu mengendalikan kadar glukosa darah sehingga resiko 

untuk terjadinya komplikasi pada penyakit diabetes mellitus lebih rendah. 

Rusmila et al, (2011), menjelaskan pada penelitiannya  bahwa kandungan 

senyawa aktif yang terdapat dalam nanas dan zat antioksidan antara lain 

vitamin C serta senyawa lain flavonoid mampu menurunkan kadar trigliserida 
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darah melalui reaksi penghambatan HMG-CoA reduktase dan pendonor atom 

hidrogen kepada senyawa peroksida aktif.  

 Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 

24 Nopember 2014 di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dilaporkan bahwa dari 

bulan Januari sampai Nopember 2014, penderita diabetes mellitus tipe 1 dan 

2 berjumlah 10.071 jiwa, yang meliputi penderita diabetes mellitus tipe 1 

berjumlah 2.780 jiwa dan penderita diabetes mellitus tipe 2 berjumlah 7.291 

jiwa. Penderita diabetes mellitus di RSUD Dr. Moewardi mengalami 

peningkatan yaitu sekitar 90% setiap 3 bulan. Proporsi penderita diabetes 

mellitus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar 5%. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti tentang 

hubungan pola konsumsi yaitu asupan dan frekuensi vitamin C terhadap 

kadar glukosa darah dan trigliserida pada penderita diabetes melitus. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut. “Apakah ada hubungan pola 

konsumsi vitamin C terhadap kadar glukosa darah dan trigliserida pada 

pasien diabetes mellitus rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pola konsumsi vitamin C terhadap kadar 

glukosa darah dan trigliserida pada pasien diabetes mellitus rawat jalan di 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan vitamin C pada pasien diabetes mellitus. 

b. Mendeskripsikan frekuensi konsumsi vitamin C pada pasien diabetes 

mellitus. 

c. Mendeskripsikan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. 

d. Mendeskripsikan kadar trigliserida pada pasien diabetes mellitus. 

e. Menganalisis hubungan asupan vitamin C dengan kadar glukosa 

darah pada pasien diabetes mellitus. 

f. Menganalisis hubungan frekuensi konsumsi vitamin C dengan kadar 

glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. 

g. Menganalisis hubungan asupan vitamin C dengan kadar trigliserida 

pada pasien diabetes mellitus. 

h. Menganalisis hubungan frekuensi konsumsi vitamin C kadar 

trigliserida pada pasien diabetes mellitus. 

3. Manfaat 

1. Bagi RSUD Dr Moewardi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

keilmuan bagi rumah sakit mengenai pentingnya pola asupan vitamin 

C pasien diabetes mellitus berkaitan dengan diabetes mellitus 

2. Bagi Pasien Diabetes Mellitus 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi kepada pasien diabetes mellitus tentang 

pentingnya mengkonsumsi makanan sumber vitamin C untuk 

menurunkan kadar glukosa darah dan trigliserida agar tidak terjadi 

komplikasi. 
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3. Bagi Peneliti 

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan sebagai pengalaman dalam merealisasikan ilmu 

yang telah didapat dibangku kuliah, khususnya mengenai hubungan 

pola konsumsi vitamin C terhadap kadar glukosa darah dan 

trigliserida pasien diabetes mellitus. 

   

 

 

 


