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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum terjadinya diabetes mellitus, seseorang perlu 

memperhatikan kondisi prediabetes yang ditandai dengan kadar gula darah 

diatas normal tetapi belum dapat dikategorikan sebagai diabetes melitus 

namun nilainya sudah mendekati angka borderline (Sukenty et al., 

2018)Prevalensi prediabetes meningkat pesat di seluruh dunia, seperti 470 

juta orang akan mengalami prediabetes pada tahun 2030 (Tabák et al., 

2012). Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa  

prevalensi penderita prediabetes pada orang dewasa mencapai sebesar 

35,7% di Cina  (Liminwang et al., 2017).  

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2014 sampai 2018 

menunjukkan prevalensi prediabetes Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) 

29,9% menjadi 30,8% dan GDT yang tinggi di Indonesia dilaporkan 

sebesar 29,9% dan Gula  Darah  Puasa  Terganggu  (GDPT) sebesar 36,6% 

(Kemenkes, 2017; Rikesdas 2018). Terdapat resiko prediabetes pada 

karyawan perusahaan di wilayah DKI Jakarta sebesar 25.00% yang 

diakibatkan oleh aktivitas fisik yang kurang, durasi duduk yang terlalu 

lama dan konsumsi makanan padat karbohidrat. Selain banyaknya faktor 

resiko yang dapat mengakibatkan prediabetes, Seiring dengan pergeseran 

prevalensi diabetes berhubungan dengan prediabetes ke usia yang lebih 

muda (rentang usia 15-24 sebesar 0,1%, rentang usia 25-34 sebesar 0,3%, 

dan rentang usia 35-44 sebesar 1,1%) kondisi tersebut cenderung 

diabaikan. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, dan 

perubahan gaya hidup akan mengakibatkan gangguan insulin sehingga 

berakibat pada risiko kejadian prediabetes (Lokononto, 2019). 

Menurut Noventi, Rusdianingsih dan Khafid (2019) pada seseorang 

dengan lifestyle mengkonsumsi makanan cepat saji dan rendahnya aktifitas 

fisik dapat berakibat penurunan jumlahnya reseptor insulin sehingga 
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mengakibatkan resiko kejadiaan prediabetes. Hal tersebut dapat dialami 

pada salah satu jenis pekerjaan yaitu sebagai pegawai kantor yang 

menghabiskan waktunya lebih banyak dengan posisi duduk sehingga dapat 

terjadi penurunan aktivitas fisik.  

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit tidak menular (PTM) yang 

yang sangat perlu diperhatikan, mengingat bahwa angka kejadian dari 

penyakit tersebut terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade 

terakhir (PERKENI, 2019). 

Diabetes Melitus adalah penyakit menahun (kronis) yang ditandai 

dengan kadar gula darah tinggi atau lebih dari normal pada seseorang. 

Penyakit ini dapat menyerang anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, 

termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua(Muliasari et. al, 2019). 

Berdasarkan penyebabnya, diabetes dibagi menjadi 4 tipe yaitu Diabetes 

Melitus Tipe 1, Diabetes Melitus Tipe 2, Diabetes Gestasional dan 

Diabetes Tipe lain, Pada kondisi individu mengalami Diabetes Melitus 

sering tidak mengetahui, sehingga saat datang ke pelayanan Kesehatan 

telah mengalami komplikasi. Prevalensi dan jumlah diabetes melitus 

megalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir (PERKENI, 2019) 

Prevalensi kejadian diabetes di dunia semakin meningkat pada 

tahun 2017 sebanyak 425 juta orang dewasa  kemudian tahun 2019 

mengalami peningkatan menjadi 463 juta orang mengalami diabetes 

melitus dan  diperkirakan terus akan bertambah menjadi 578 juta tahun 

2030 dan 700 juta tahun 2045 (International Diabetes Federation, 2019). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar di Indonesia pada tahun 2018 prevalensi 

penderita DM dari 6,9% naik menjadi 8,5% dengan presentase jumlah 

perempuan sebanyak 2,0% dan laki-laki sebnayk 1,2% sedangkan pada 

daerah pedesaan sebanyak 1,0% dan daerah perkotaan sebanyak 1,9% 

(Riskesdas, 2018). Penderita diabetes melitus pada tahun 2019 di wilayah 

provinsi Jawa Tengah mencapai 83,1% atau sebanyak 652.822 jiwa, 

Sedangkan daerah kota Boyolali ditemukan sebanyak 14.135 kasus 

penderita diabetes melitus (IDF, 2020; Dinkes Boyolali, 2019). 
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Beberapa faktor resiko prediabetes yaitu usia, jenis kelamin, 

riwayat diabetes keluarga, obesitas, aktivitas fisik, pola makan dan 

kebiasaan merokok, faktor resiko ini dapat meningkatkan angka kejadian 

prediabetes maupun diabetes melitus (Sukenty et al., 2018; Sulistiowati & 

Sihombing, 2018; Erva, 2016). Rendahnya aktivitas fisik dan pola makan 

masyarakat Indonesia yang tidak seimbang merupakan faktorrisiko sebagai 

determinan prediabetes(Soewondo, 2011). Hal ini, sangat penting untuk 

dilakukan, Banyak negara yang sudah melakukan penelitian mengenai 

prediabetes seperti Australia, Amerika, inggris, Cina, Finlandia, dan Arab 

Saudi. namun di Indonesia masih terbatas terutama wilayah Jawa tengah 

(Sukenty et al., 2018). 

Hasil studi yang dilakukan dengan wawancara kepada lima 

pegawai kantor kementerian agama, administrasi sekolah dan rumah sakit. 

Empat pegawai kantor mengatakan suka makan dan minum manis seperti 

mengkonsumsi teh manis setiap harinya, dan banyak menghabiskan 

waktunya untuk duduk didepan komputer sekitar 6-8 jam perhari sehingga 

kurang melakukan aktivitas fisik. Selain itu pegawai mengatakan 

mempunyai riwayat diabetes keluarga, satu pegawai juga mengatakan 

mempunyai hipertensi. Selain itu secara observasi satu pegawai dalam 

keadaan overweight. Adanya deteksi dini prediabetes dapat membantu 

pencegahan kearah diabetes melitus. 

Deteksi dini merupakan identifikasi awal individu untuk membantu 

manajemen seseorang, sebelum mengetahui menderita prediabetes agar 

menghindari kearah terjadinya diabetes melitus atau komplikasi. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran prediabetes pada pegawai kantor kementerian agama di 

Boyolali.  

 

 

 



4 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Prediabetes merupakan penyakit tidak menular yang perlu 

diperhatikan, tingginya jumlah penderita penyakit prediabetes hingga 

kearah diabetes melitus disebabkan adanya faktor resiko prediabetes yang 

tidak diketahui oleh seseorang.Kurangnya aktivitas fisik dan perubahan 

gaya hidup dapat dialami pada pegawai kantorkementerian agama di 

Boyolali yang tiap harinya bekerja menghabiskan waktunya untuk duduk 

dan kebiasaan makan makanan manis juga sering dilakukan, hal tersebut 

dapat menjadi sebab tejadinya prediabetes. Maka dijumpai rumusan 

masalah “Bagaimana gambaran prediabetes pada pegawai kantor 

kementerian agama di Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran prediabetes pada pegawai kantor 

kementerian agama di boyolali. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi karakteristik responden pada pegawai kantor 

kementerian agama di Boyolali 

b. Mengetahui tingkat resiko prediabetes pada pegawai kantor 

kementerian agama di Boyolali 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaatberbagai pihak yang terkait 

institusi Pendidikan, kelompok pelayanan kesahatan, masyarakat, maupun 

peneliti. Manfaat penelitian meliputi: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai manfaat bagi institusi Pendidikan dalam pengembangan 

akademik serta mutu institusi dan dapat menguatkan hasil penelitian 

sebelumnya. 
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2. Bagi Pelayanan Kesehatan 

a. Masukan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk 

mengaplikasikan dan memfasilitasi program kesehatan pada 

prediabetes, sehingga resiko DM dapat diminimalkan. 

b. Menjadi landasan dalam melakukan penelitian terkait analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan gaya hidup dan 

kejadian prediabetes. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini menjadikan informasi masyarakat dan terhindar 

dari penyakit prediabetes. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan dalam 

pengelolaan penyakit prediabetes. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan 

dengan penelitian tentang gambaran faktor resiko dengan kejadian 

prediabetes sebagai berikut: 

1. Korneliani & Aiysah (2019) meneliti tentang “Analisis Risiko 

Kejadian Pra-Diabetes Pada Guru Sekolah In Regol Bandung”. 

Penelitian menggunakan metode survei dengan desain cross sectional, 

pengambilan sampel yaitu sampling kuota dengan sampel 150 guru di 

sekolah menegah dasar, sekolah menegah pertama dan sekolah 

menengah atas. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 

obesitas dan pra-Diabetes dengan terdapat hubungan aktifitas fisik 

dengan pra-Diabetes, terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan 

pra-Diabetes. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, teknik penelitian, dan 

jumlah sampel penelitian. Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait 

kejadian Prediabetes. 
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2. Lokonoto & Kusumawardhani (2019) meneliti tentang “Gambaran 

Risiko Prediabetes, Aktivitas Fisik, Perilaku Sedenteri, dan Pola 

Makan Karyawan di Perusahaan X” dengan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif, pengambilan sampel dengan metode random 

sampling dengan Sampel sebanyak 64 orang di perusahaan “X” 

Jakarta, data diperoleh menggunakan kuisioner dan focus group 

discusion (FGD). Perpedaan dalam penelitian ini terletak pada desain 

penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, teknik 

dan sampel penelitian.Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait 

kejadian Prediabetes. 

3. Noventi, Rusdianingseh, dan Khafid (2019) meneliti tentang 

“Prevalensi, Karakteristik dan Faktor Resiko Prediabetes di Wilayah 

Pesisir, Pegunungan Dan Perkotaan”, Penelitian ini merupakan studi 

prevalensi pada populasi penduduk pegunungan, pesisir dan perkotaan 

yang melibatkan 90 subjek berusia 40 -  65 tahun dilakukan di 

wilayah pegunungan, pesisir dan perkotaan dipilih secara acak dengan 

teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Analisis 

deskriptif menggambarkan distribusi variabel penelitian dengan 

persentase dan rata-rata. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian, variabel penelitian, tempat penelitian, waktu 

penelitian, teknik pengambilan sampel, dan jumlah sampel yang 

diteliti. Sedangkan persamaannya yaitu tentang prediabetes. 
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