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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik dimana tubuh tidak 

dapat memetabolisme karbohidrat karena gangguan ketidak  efektifan 

penggunaan hormon insulin (Doenges, 2010). Penyakit diabetes mellitus 

dapat disebabkan oleh tidak adekuatnya produksi insulin karena 

penurunan fungsi pada sel-sel beta pankreas yang dikenal dengan 

diabetes tipe I atau tidak efektifnya kerja insulin di jaringan yang dikenal 

dengan diabetes mellitus tipe II (Sastroamidjojo dkk, 2000). 

Komplikasi diabetes mellitus jika tidak di kelola dengan baik akan 

dapat mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit menahun, seperti 

penyakit serebro-vaskuler, penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh 

darah tungkai, penyakit pada mata, ginjal dan syaraf. Kadar glukosa 

darah dapat selalu dikendalikan dengan baik, diharapkan semua penyakit 

menahun tersebut dapat dicegah, paling sedikit dihambat (Aru, 2006)  

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang sulit disembuhkan 

dari tahun ke tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Indonesia 

(Riskesdas), prevalensi diabetes mellitus di Indonesia yang terdiagnosis 

dokter atau gejala sebesar 2,1%. Provinsi Jawa Tengah sendiri prevalensi 

diabetes mellitus yang terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 1,9%. 

Prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dan gejala meningkat 

sesuai dengan bertambahnya umur, prevalensi diabetes mellitus tinggi 

terjadi lebih tinggi pada perempuan dari pada laki-laki (Riskesdas, 2013). 
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Tingginya jumlah penderita dibetes mellitus antara lain disebabkan 

karena perubahan gaya hidup masyarakat, tingkat pengetahuan yang 

rendah, dan kasadaran untuk melakukan deteksi dini penyakit diabetes 

mellitus yang kurang, minimnya aktivitas fisik pengaturan pola makan 

tradisional yang mengandung banyak karbohidat dan serat dari sayuran 

ke pola makan ke barat-baratan, dengan komposisi makanan yang terlalu 

banyak mengandung protein, lemak, gula, garam, dan sedikit 

mengandung serat (Sudoyo, 2009). 

Diabetes mellitus tipe II merupakan penyakit progresif dengan 

komplikasi akut maupun kronik, dengan pengelolaan yang baik angka 

morbiditas dan mortalitas dapat diturunkan. Tingginya asupan karbohidrat 

dan rendahnya asupan serat menjadi salah satu faktor terjadinya diabetes 

mellitus. (Nurrahmani, 2012). 

Tingkat pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi sikap 

yaitu pada pola makan yang salah sehingga menyebabkan kegemukan. 

Rata-rata sebesar 80% sampai 85% penderita diabetes mellitus tipe II 

mengalami kegemukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

masyarakat belum memahami tentang penyakit diabetes mellitus, selain 

itu kurangnya penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus dan 

pencegahannya (Notoatmodjo, 2003). 

Menurut Effendi (2010), sikap penderita diabetes mellitus sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan penderita 

tentang penyakit diabetes mellitus sangatlah penting karena pengetahuan 

ini akan membawa penderita diabetes mellitus untuk menentukan sikap, 

berpikir dan berusaha untuk tidak terkena penyakit atau dapat 
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mengurangi kondisi penyakitnya. Sikap merupakan respon yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Suatu sikap belum 

tentu akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Untuk terwujudnya sikap 

agar menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau 

suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain yaitu fasilitas. Seorang 

penderita diabetes mellitus yang telah berniat makan sesuai dengan 

rencana makan yang telah dibuatnya sendiri, terkadang keluar dari jalur 

tersebut karena situasi di rumah atau kantor yang tidak mendukung 

Pola makan merupakan sebuah cara atau usaha dalam mengatur 

jumlah dan jenis makanan, yang bertujuan untuk mempertahankan 

kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu menyembuhkan 

penyakit. Pola makan atau pola konsumsi makanan merupakan susunan 

jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok 

orang pada waktu tertentu. Pola makan sehat untuk diabetes yaitu 25-

30% lemak, 50-55% karbohi idrat, dan 20% protein (Suyono, 2007). 

Menurut hasil penelitian Ema (2010), menunjukkan tidak ada 

hubungan antara tingkat konsumsi karbohidrat dengan kadar glukosa 

darah (puasa dan 2JPP). Menurut hasil penelitian Rosalina (2008), 

menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan makan karbohidrat 

dengan kadar glukosa darah. Menurut Witasari (2009), tidak ada 

hubungan asupan karbohidrat dengan kadar glukosa darah puasa. 

Sedangkan menurut hasil penelitian Fitri dan Yekti (2014), menunjukkan 

ada hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan kadar glukosa darah. 

Menurut hasil penelitian Farida (2014), menunjukkan tidak ada 

hubungan antara sikap dengan pencegahan hipoglikemia. Menurut 
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Witasari (2009), tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kadar 

glukosa darah. 

Pada survei pendahuluan dari rekam medis Rumah Sakit Dr. 

Moewardi pada tanggal 24 November 2014, antara bulan Januari sampai 

dengan bulan November 2014, dengan persentase pasien rawat jalan 

diabetes mellitus tipe II sebesar 3,37 %. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan jumlah yang cukup besar, sehingga perlu penanggulangan 

yang baik supaya tidak terjadi komplikasi. Peneliti akan meneliti 

hubungan sikap dan asupan karbohidrat terhadap kadar glukosa darah 

pada pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi. 

 

B.   Rumusan Masalah  

   Dari berbagai uraian permasalahan dalam latar belakang dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut “Apakah ada hubungan sikap 

dan asupan karbohidrat terhadap kadar glukosa darah pada pasian rawat 

jalan diabetes mellitus tipe II di RSUD Dr. Moewardi ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

 Untuk menjelaskan hubungan sikap dan asupan karbohidrat 

terhadap kadar glukosa darah pada pasien rawat jalan diabetes 

mellitus tipe II di RSUD Dr. Moewardi. 

2. Tujuan khusus  

a. Mendeskripsikan sikap pada pasien rawat jalan diabetes mellitus 

tipe II di RSUD Dr. Moewardi. 
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b. Medeskripsikan asupan karbohidrat pada pasien rawat jalan 

diabetes mellitus tipe II di RSUD Dr. Moewardi. 

c. Mendeskripsikan kadar glukosa darah pada pasien rawat jalan 

diabetes mellitus tipe II di RSUD Dr. Moewardi. 

d. Menganalisis hubungan sikap  terhadap kadar glukosa darah pada 

pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe II di RSUD Dr. Moewardi. 

e. Menganalisis  asupan karbohidrat  terhadap kadar glukosa darah 

pada pasien rawat jalan Diabetes Mellitus tipe II di RSUD Dr. 

Moewardi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RSUD Dr, Moewardi  

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan gizi 

terutama dalam pemberian informasi tentang asupan makan 

karbohidrat pada pasien penderita diabetes mellitus rawat jalan. 

2. Bagi pasien diabetes mellitus  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

informasi pasien tentang sikap dan asupan karbohidrat, sehingga 

pasien dapat mengontrol asupan karbohidratnya sehingga kadar 

glukosa darah dapat terkontrol.  

 


