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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

 

Diabetes mellitus (DM) adalah kumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan 

hormon insulin secara absolut dan relatif (Rusmiah, 2011). Absolut artinya 

pankreas sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin sehingga harus 

mendapatkan insulin dari luar (melalui injeksi) dan relatif artinya pankreas masih 

bisa menghasilkan insulin yang kadarnya berbeda pada setiap orang (PERKENI, 

2002). DM merupakan penyakit endokrin yang paling umum ditemukan penyakit  

ini ditandai oleh hiperglikemia dan glikosuria (Budiyanto, 2002). 

DM tipe 2 adalah suatu penyakit gangguan metabolik menahun yang 

ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas atau resistensi insulin.  Menurut WHO (2003), antara 1% - 2% 

penduduk dunia terserang penyakit ini. WHO memperkirakan 194 juta jiwa atau 

5,1% dari 3,8 milliar penduduk dunia usia 20-79 tahun menderita DM dan pada 

tahun 2025 diperkirakan  meningkat menjadi 33 juta jiwa. Di Indonesia  penderita 

DM juga mengalami kenaikan dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 21,3 

juta jiwa pada tahun 2025.  

Penderita DM di Indonesia meningkat terutama diakibatkan oleh 

perkembangan pola makan yang salah. Pada saat ini masih banyak penduduk 

yang kurang menyediakan makanan berserat, santapan menu yang kaya 

kolestrol, lemak, natrium (dalam penyedap rasa) muncul sebagai kecenderungan 

menu sehari-hari  yang juga diperparah dengan meningkatknya konsumsi 

makanan dan minuman yang kaya akan gula  (Tiara, 2002). Prevalensi DM 
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khususnya DM tipe 2 akan meningkat apabila tidak dilakukan intevensi yang 

efektif, hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti bertambahnya umur, 

meningkatnya kematian akibat infeksi serta meningkatnya faktor resiko seperti 

kegemukan, kurang gerak/kegiatan fisik dan pola makan yang tidak baik 

(Suyono, 1993, Darmono, 2001). 

Diabetes mellitus tipe II sangat dipengaruhi oleh asupan makannya 

sehingga untuk terapi medis hendaknya mengendalikan glukosa, lemak dan 

hipertensi. Perencanaan makan hendaknya dengan kandungan zat gizi yang 

cukup, disertai pengurangan total lemak terutama lemak jenuh. Konsumsi energi 

yang melebihi kebutuhan tubuh menyebabkan lebih banyak glukosa yang ada 

dalam tubuh. Gula merupakan sumber makanan dan bahan bakar bagi tubuh 

yang berasal dari proses pencernaan makanan. Pada penderita diabetes mellitus 

tipe II, jaringan tubuhnya tidak mampu untuk menyimpan dan menggunakan 

glukosa, sehingga kadar glukosa darah akan naik dan akan menjadi racun bagi 

tubuh. Tingginya kadar glukosa darah dipengaruhi oleh tingginya asupan energi 

dari makanan (Hartono, 2002). 

Salah satu yang terpenting bagi penderita DM adalah pengendalian kadar 

glukosa darah, maka pasien perlu memahami mengenai hal-hal yang 

mempengaruhi pengendalian kadar glukosa darah. Pengendalian kadar glukosa 

darah pada penderita DM berhubungan dengan faktor diet atau perencanaan 

makan, karena gizi mempunyai kaitan dengan penyakit DM. Hal ini disebabkan 

karena penyakit DM merupakan gangguan kronis metabolisme zat-zat gizi makro 

yaitu karbohidrat, protein, dan lemak dengan ciri-ciri tingginya konsentrasi gula 

dalam darah walaupun perut dalam keadaan kosong, serta terhadap 
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arterioklerosis atau penebalan dinding pembuluh nadi dengan timbunan zat 

lemak, dan kemorosotan fungsi syaraf (Qurratauaeni, 2009). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 24 

November 2014 di RSUD Dr. Moewardi, antara bulan januari sampai dengan 

bulan november 2014 jumlah seluruh pasien sebesar 10.071 pasien, pasien 

diabetes mellitus tipe II rawat jalan sebesar 7291 pasien, dengan presentase 

pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe II sebesar 3.375%.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti tentang 

Gambaran Asupan Makan Pasien  dengan Kadar Glukosa darah Pada pasien 

Diabetes mellitus tipe II RSUD Dr. Moewardi.  
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

gambaran asupan makan pasien dengan kadar glukosa darah pada pasien 

diabetes mellitus tipe II RSUD Dr. Moewardi.  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui asupan makan pasien dengan kadar glukosa darah pada 

pasien diabetes mellitus tipe II. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat  

b. Mendiskripsikan kadar glukosa darah. 

c. Mendiskripsikan asupan makan dengan kadar glukosa darah pada pasien 

diabetes mellitus tipe II 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sebagai referensi penelitian 

yang akan datang tentang gambaran asupan makan pada pasien  diabetes 

mellitus  tipe II dengan kadar glukosa darah. 

2. Manfaat Praktisi  

a. Memberikan informasi kepada rumah sakit khususnya ahli gizi dalam 

memberikan diet untuk pasien  rawat jalan diabetes mellitus tipe II.  

 

 

 


