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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu masalah kesehatan yang  

terbesar di dunia. Menurut data dari International Diabetes Federation (IDF) 

tahun 2013, didapatkan sebanyak 382 juta orang di dunia yang berumur 20-79 

tahun menderita diabetes mellitus, dan 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), USA (24,4 juta), Brazil (11,9 juta), 

Rusia (10,9 juta), Mexico (8,7), Jerman (7,6 juta), Mesir (7,5 juta), dan Jepang 

(7,2 juta) (IDF,2013). 

Ada beberapa jenis Diabetes Mellitus yaitu Diabetes Mellitus Tipe 1, 

Diabetes Mellitus Tipe 2, Diabetes Mellitus Tipe Gestasional, dan Diabetes 

Mellitus Tipe lainnya. Jenis Diabetes Mellitus yang paling banyak diderita 

adalah Diabetes Mellitus Tipe 2. Diabetes Mellitus Tipe 2 (DM Tipe 2) adalah 

penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat 

penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau fungsi insulin 

(resistensi insulin) (Depkes, 2006). 

Bustan (2010), DM sebagai sindrom dengan terganggunya metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh berkurangnya sekresi 

insulin atau penurunan sensitivitas jaringan terhadap insulin, sedangkan kadar 

gula darah merupakan parameter utama dalam menilai metabolisme 

karbohidrat. Kadar glukosa darah bervariasi dengan daya penyerapan, gula 
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dalam darah menjadi lebih tinggi setelah mengkonsumsi makanan dan akan 

terjadi penurunan jika tidak ada makanan yang masuk ke tubuh dalam 

beberapa jam. Penelitian Jelantik (2014), menjelaskan bahwa faktor usia 

diatas  40 tahun, obesitas, dan hipertensi mempunyai resiko yang lebih besar 

mengalami diabetes mellitus tipe 2 di wilayah Kerja Puskesmas Mataram. 

Faktor risiko penyakit tidak menular termasuk DM Tipe 2, dibedakan  

menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat berubah 

misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor genetik.  Yang kedua adalah factor 

risiko yang dapat diubah misalnya kebiasaan merokok (Bustan, 2008). 

Demografi, faktor perilaku dan gaya hidup, serta keadaan klinis atau mental 

berpengaruh terhadap kejadian DM Tipe 2 (Irawan, 2010). 

Berdasarkan hasil dari laporan RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen 

tahun 2015  di dapatkan jumlah penderita diabetes mellitus sebanyak 6845 

pasien, yakni untuk Diabetes Mellitus tipe I dan Diabetus Mellitus tipe II. 

Berdasarkan hasil uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai “Karakteristik Pasien Diabetes Mellitus di RSUD 

Soehadi Prijonegoro Sragen tahun 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

sebagai berikut  “Bagaimana karakteristik pasien diabetes mellitus di RSUD 

dr Soehadi Prijonegoro Sragen tahun 2015?” 
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C.  Tujuan Penelitian  

1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui karakteristik pasien diabetes mellitus di RSUD dr 

Soehadi Prijonegoro Sragen tahun 2015. 

2 Tujuan Khusus 

Mengetahui penderita diabetes mellitus berdasarkan sosiodemografi 

yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,dan sistem 

pembiayaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan informasi karakteristik kejadian diabetes mellitus. 

b. Bagi peneliti berikutnya 

Sebagai acuan lebih lanjut untuk peneliti  yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

 Penelitian ini diharapkan menjadi penyediaan data dasar yang 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai 

diabetes mellitus. 
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b. Bagi Institusi Kesehatan 

Sebagai bahan informasi dan masukkan dalam meningkatkan 

pelayanan terutama mengenai diabetes mellitus. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini 

adalah : 

1. Anugrah (2013), Hubungan Obesitas, Aktivitas Fisik, dan Kebiasaan 

Merokok dengan Penyakit Diabetes Melitus tipe 2 pada Pasien Rawat 

Jalan Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Jenis penelitian 

menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel 

sebanyak 52 responden. Pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling. Pengolahan data dengan uji Chi- Square Test.  Hasil penelitian 

diperoleh ada hubungan obesitas dan aktifitas fisik dengan diabetes 

melitus tipe2 dengan nilaiobsesitas (p= 0,01) dan aktifitas fisik (p= 0,04). 

Tidak ada hubungan jumlah dan lama merokokdengan diabetes melitus 

tipe 2 dengan nilai jumlah merokok (p=0,08), lama merokok (p=0,09). 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat, waktu   

penelitian, jumlah sampel, teknik sampling, sumber data yang diperoleh, 

alat analisis data.  

2. Yulianto (2010), Perbedaan Karakteristik Pada Pasien Diabetes Melitus 

Tipe II Komplikasi Hipertensi Dan Tanpa Komplikasi Hipertensi di RSUD 
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Dr. Moewardi Surakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah 

Observasional dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional.  

Subyek penelitian adalah pasien DM tipe II tanpa komplikasi, berumur 

antara 18 - 65 tahun dan pasien bisa diajak komunikasi. Data primer antara 

lain : identitas pasien (nama, umur, jenis kelamin dan alamat) dan data 

antropometri menggunakan LILA. Sedangkan data sekunder meliputi 

kadar gula darah, tekanan darah, kadar Hb dan diagnosis medis. uji 

statistik yang digunakan adalah Independent Sample  Test dan Mann 

Whitney Test. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat perbedaan yang 

signifikan karakteristik umur status gizi secara antropometri melalui 

pengukuran LILA pada pasien DM tipe II komplikasi hipertensi dan tanpa 

komplikasi hipertensi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

karakteristik jenis kelamin pada pasien DM tipe II 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat, waktu   

penelitian, jumlah sampel, teknik sampling, sumber data yang diperoleh, 

alat analisis data.  

3. Setyorogo (2013),  Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II Di 

Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. 

Sampel sebanyak 50 responden pasien DM yang berobat di Puskesmas 

Kecamatan Cengkareng. Analisis data menggunakan uji Fisher exact.  

Hasil penelitian menunjukkan umur, riwayat keluarga, aktfivitas fisik, 

tekanan darah, stres dan kadar kolestrol berhubungan dengan kejadian DM 
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Tipe 2. Variabel yang sangat memiliki hubungan dengan kejadian DM 

Tipe 2 adalah Indekx Massa Tubuh (p = 0,006 OR 0,14; 95% CI 0,037-

0,524). Orang yang memiliki obesitas lebih berisiko 7,14 kali untuk 

menderita DM Tipe 2 dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat, waktu   

penelitian, jumlah sampel, teknik sampling, sumber data yang diperoleh, 

alat analisis data.  

 

 

 

 

 

 

 


