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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit menahun yang disebabkan oleh penyakit degeneratif, 

diantaranya penyakit Diabetes Mellitus (DM) meningkat tajam. DM atau 

kencing manis adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah 

akibat penurunan sekresi insulin yang progresif dilatar belakangi oleh 

resistensi insulin. (Suyono, 2006) 

DM merupakan masalah kesehatan yang serius baik di Indonesia 

maupun di dunia. Menurut survei yang dilakukan WHO tahun 2005, 

Indonesia sebagai negara lower-middle income menempati urutan ke-4 

dengan jumlah penderita DM terbesar di dunia setelah India, Cina, dan 

Amerika Serikat (WHO, 2005). Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 dari total 

penduduk Indonesia yang berjumlah 176 juta terdapat 6,9 % didiagnosis 

mengalami DM yang diperkirakan berjumlah 12 juta. Prevalensi DM di Jawa 

Tengah tahun 2013 sebesar 1,6 %, sedangkan di Kota Surakarta tahun 2015 

sebesar 0,9 %. 

Suyono (2006) menjelaskan bahwa DM merupakan penyakit 

keturunan, tetapi terdapat faktor lain yang disebut faktor resiko atau faktor 

pencetus misalnya adanya kegemukan, pola makan yang salah, minum 

obat-obatan yang meningkatkan kadar glukosa darah, proses menua, dan 

stress. Basuki  (2015) menjelaskan bahwa DM dapat disebabkan oleh faktor 

resiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor penyebab 

DM yang dapat dimodifikasi antara lain obesitas (kegemukan), pola makan 

yang tidak sehat, merokok, stressor, dan hipertensi. Sedangkan faktor yang 
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tidak dapat dimodifikasi antara lain usia diatas 45 tahun, faktor keturunan, 

ras, riwayat menderita DM gestasional, mempunyai riwayat melahirkan bayi 

dengan berat lebih dari 4,5 kg dan jenis kelamin. Faktor-faktor tersebut 

termasuk pola makan, bagi penderita DM diperlukan adanya pengelolaan diri 

salah satunya yaitu mengatur pola makannya.  

Pengelolaan diri yang baik untuk kesehatan penderita DM salah 

satunya dengan mengikuti anjuran penatalaksaan DM yang baik. 

Penatalaksanaan DM tersebut yaitu terdapat empat pilar; edukasi, terapi gizi 

medis, latihan jasmani atau aktivitas fisik dan terapi farmakologi. Pola makan 

adalah satu dari 4 pilar penatalaksanaan DM yaitu terapi gizi medis. 

Pengaturan pola makan pada DM adalah memberikan kalori yang cukup dan 

komposisi yang memadai, dengan memperhatikan tiga J (3J), yaitu: jumlah, 

jadwal makan, dan jenis makanan. (Auliana, 2001 dan Depkes RI, 2009). 

3J adalah pola makan yang memperhatikan jumlah, jenis dan 

jadwal. Jumlah yaitu mengkonsumsi semua bahan makanan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing, berdasarkan tinggi badan, berat badan, jenis 

aktivitas, dan umur (Kariadi, 2009). Selain itu, komposisi makanan dibagi 

dalam 3 makan utama untuk makan pagi 20%, siang 30%, dan sore 25% 

serta 2-3 porsi makanan selingan 10-15% diantara makan utama (Waspadji, 

2009). 

Jenis yaitu memperhatikan makanan yang boleh untuk dikonsumsi, 

makanan yang harus dibatasi dan makanan yang harus dibatasi secara 

ketat, ini dikarenakan setiap bahan makanan memiliki pengaruh yang 

berbeda terhadap kadar gula darah. Jenis makanan menentukan kecepatan 

naiknya kadar gula darah. Kecepatan suatu makanan dalam menaikkan 

kadar gula darah disebut juga indeks glikemik. Semakin cepat menaikkan 

http://indodiabetes.com/apa-itu-glikemik-indeks-gi-dan-manfaatnya.html
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kadar gula darah sehabis makan tersebut dikonsumsi, maka semakin tinggi 

indeks glikemik makanan tersebut (Waspadji, 2003). 

Jadwal adalah waktu makan yang tepat, yaitu makan pagi, siang 

dan malam, serta makan selingannya. Menurut PERKENI (2011) jadwal 

makanan yang dianjurkan untuk penderita DM adalah 3 kali makanan pokok 

dan 3 kali selingan, hal ini untuk mencegah fluktuasi tingkat gula darah 

(Asdie, 2000). Penderita DM dianjurkan makan tepat pada waktunya yaitu 

minimal 3 jam sekali ini (Waspadji, 2007). Hal ini dikarenakan apabila 

seorang penderita DM terlambat makan, maka beresiko akan terjadinya 

hipoglikemia (rendahnya kadar gula darah) dengan gejala seperti pusing, 

mual, dan pingsan (ADA, 2010). 

Pengelolaan mandiri DM secara optimal membutuhkan partisipasi 

aktif pasien dalam merubah perilaku yang tidak sehat. Keberhasilan dalam 

mencapai perubahan perilaku, membutuhkan edukasi yaitu salah satunya 

pengetahuan untuk mengendalikan glukosa darah (Basuki, 2007 dan 

PERKENI, 2011). Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan merupakan dasar 

utama untuk pengobatan dan pencegahan DM yang sempurna, orang DM 

yang memiliki pengetahuan minim tentang DM akan lebih mudah menderita 

komplikasi DM (Basuki, 2005). Pengetahuan gizi dapat memegang peranan 

penting terhadap tata cara penggunaan pangan dengan baik sehingga akan 

mencapai kebutuhan gizi yang seimbang. Tingkat pengetahuan gizi akan 

dapat menentukan perilaku seseorang untuk memperbaiki pola konsumsi 

makanan yang umumnya dipandang lebih baik dan dapat diberikan sedini 

mungkin.  

Syauqy (2015) menyatakan bahwa pasien yang memiliki 

pengetahuan gizi yang kurang cenderung memiliki kadar glukosa darah yang 
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tinggi dibandingkan dengan pengetahuan gizi yang cukup dan baik. 

Penelitian Bencharif (2017) menyatakan pengetahuan gizi memberikan efek 

yang postiif untuk manajemen pada penderita DM, para penderita DM yang 

mendapat pengetahuan gizi dapat menurunkan konsumsi karbohidrat 

dibandingkan dengan yang tidak mendapat pengetahuan. Perdana (2012) 

menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan pasien DM tentang DM dengan pengendalian glukosa darah. 

Pengetahuan ini akan membentuk perilaku dan akan mengubah pola makan 

seseorang, ketika pola makan seseorang telah berubah maka mereka dapat 

mengendalikan kadar glukosa darah. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan gizi penting bagi pengelolaan pola makan penderita DM. 

Berdasarkan survey pendahuluan, pada tahun 2015 diketahui bahwa 

pasien DM tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Purwosari yaitu 

memiliki prevalensi sebesar 1,6 % dan meningkat pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 2,4 %. Berdasarkan survey tersebut, peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian tentang hubungan antara pengetahuan gizi dengan 

pola makan pada pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota 

Surakarta.  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : “Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan gizi dengan pola 

makan pada pasien DM di Wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota 

Surakarta?”. 
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C.  Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Hubungan Antara Pengetahuan Gizi dengan Pola Makan pada 

Pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan gizi pada pasien DM di Wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

b. Mendeskripsikan pola makan pasien DM di Wilayah kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi dengan pola makan 

pada pasien DM di Wilayah kerja Puskesmas Purwosari Kota 

Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Purwosari Kota Surakarta  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi program 

penyakit DM untuk meningkatkan tingkat pengetahuan gizi dan pola 

makan yang sesuai dengan kondisi pasien DM di wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

2. Bagi Pasien DM 

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran tentang pengetahuan gizi dan 

memperhatikan pola makan (3J) pada pasien DM di Wilayah Kerja 

Puskesmas Purwosari Surakarta. 


