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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah              

Menurut International Diabetes Federation (IDF) Diabetes melitus 

(DM), atau hanya diabetes, adalah penyakit kronis yang terjadi ketika 

pankreas tidak lagi mampu membuat insulin, atau ketika tubuh tidak dapat 

memanfaatkan insulin yang dihasilkannya. Insulin adalah hormon yang dibuat 

oleh pankreas, yang bertindak seperti kunci untuk membiarkan glukosa dari 

makanan yang lolos dari aliran darah ke dalam sel-sel dalam tubuh untuk 

menghasilkan energi. Semua makanan karbohidrat dipecah menjadi glukosa 

dalam darah. Insulin membantu glukosa masuk ke dalam sel tidak mampu 

memproduksi insulin atau menggunakannya secara efektif menyebabkan 

kadar glukosa dalam darah tinggi (dikenal sebagai hiperglikemia). Selama 

jangka panjang kadar glukosa yang tinggi berhubungan dengan kerusakan 

tubuh dan kegagalan berbagai organ dan jaringan (IDF, 2011), yang ditandai 

dengan poliuria, polifagi, polidipsia dan penurunan berat badan yang tidak 

diketahui sebabnya (PERKENI, 2015).  

Saat ini penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 

angka insiden dan prevalensi DM di berbagai penjuru dunia. Badan Kesehatan 

Dunia (World Health Organization/WHO) memprediksi adanya peningkatan 

jumlah penyandang DM yang cukup menjadi salah satu ancaman kesehatan 

global. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia 

dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. 

Sedangkan menurut International Diabetes Federation (IDF) memprediksi 

adanya kenaikan dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 

2035. 

Hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa 

proporsi penyebab kematian akibat DM pada kelompok usia 45-54 tahun di 

daerah perkotaan menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7%. Daerah pedesaan, 

DM menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8%. Rata-rata prevalensi DM di daerah 
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urban untuk usia di atas 15 tahun sebesar 5,7%. Insiden DM di lima kelurahan 

Kota Bogor dalam kurun waktu 2011-2013 sebesar 3,5% (Anna M,et al, 

2015), Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan prevalesni DM di Kota 

Bogor pada tahun 2008 dengan hasil 2,5% (kemenkes, 2008). Prevalensi 

terkecil terdapat di Propinsi Papua 1,7%, dan terbesar di Propinsi Maluku 

Utara dan Kalimantan Barat yang mencapai 11,1%. Sedangkan prevalensi 

toleransi glukosa terganggu (TGT), berkisar antara 4,0% di Propinsi Jambi 

sampai 21,8% di Propinsi Papua Barat dengan rerata sebesar 10,2% 

(PERKENI, 2015). 

Pada tahun 2013, proporsi penduduk Indonesia yang berusia ≥15 

tahun dengan DM adalah 6,9%. Penderita yang terkena bukan hanya berusia 

senja, namun banyak pula yang masih berusia produktif. Prevalensi DM 

berdasarkan diagnosis dokter dan gejala meningkat sesuai dengan 

bertambahnya umur, jumlah penderita DM terbesar berusia antara 40-59 

tahun, namun mulai umur ≥ 65 tahun cenderung menurun (Kemenkes, 2013). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 menunjukkan bahwa prevalensi 

TGT dan DM menurut pemeriksaan gula darah pada perempuan lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki. Prevalensi TGT pada perempuan adalah 

11,5% (dibandingkan dengan 8,7% pada laki-laki), sedangkan prevalensi DM 

pada perempuan adalah 6,4% (dibandingkan dengan 4,9% pada laki-laki) 

(Riskesdas, 2007). 

      Pengeluaran biaya kesehatan untuk Diabetes Melitus telah mencapai 

465 miliar USD. International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan 

bahwa sebanyak 183 juta orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap 

DM. Sebesar 80% orang dengan DM tinggal di negara berpenghasilan rendah 

dan menengah. Diabetes Melitus akan memberikan dampak terhadap kualitas 

sumber daya manusia dan peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar, 

sehingga diperlukan program pengendalian Diabetes Melitus, dan berkaca 

dari potensi diabetes yang bisa menyebabkan kematian dan kerugian 

ekonomi, maka pemerintah serius menangani masalah penyakit tersebut guna 

mengurangi faktor risiko diabetes tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 
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aturan tentang kandungan gula pada makanan ringan di Indonesia yang 

dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 208/1985 

tentang Pemanis Buatan dan Permenkes No 722/1988 tentang bahan 

tambahan makanan. 

Diabetes Melitus bisa dicegah, ditunda kedatangannya atau 

dihilangkan dengan mengendalikan faktor risiko (Kemenkes, 2010). Ada 

beberapa penyebab Diabetes Melitus yaitu usia yang semakin bertambah, usia 

di atas 40 tahun banyak organ-organ vital melemah dan tubuh mulai 

mengalami kepekaan terhadap insulin. Jenis kelamin pada wanita yang sudah 

mengalami menopause atau sebuah kondisi normal yang akan dialami oleh 

semua wanita sejalan dengan bertambahnya usia, dan bukanlah suatu 

penyakit atau gangguan medis  mempunyai kecenderungan untuk tidak peka 

terhadap hormon insulin. Prevalensi DM pada perempuan cenderung lebih 

tinggi dari pada laki-laki. 

Islam adalah agama yang senantiasa mengutamakan umatnya untuk 

selalu menjaga kesehatan. Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi 

tiga unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. 

Menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit lebih baik daripada 

mengobati (Zuhroni, 2013). 

Lanjut usia (lansia) adalah suatu tahapan dalam proses kehidupan 

semua makhluk hidup yang disebut proses menua di mana fungsi kerja organ 

tubuh mulai menurun dan karena penurunan fungsi kerja organ tubuh maka 

manusia mudah terkena penyakit. Islam memandang penuaan itu sebagai hal 

yang alami dan merupakan sunnatullah yang tidak dapat dirubah. Allah 

Ta‟ala berfirman: 
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“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi 

Maha Kuasa.” (QS: Ar-Rum (30): 54) 

Secara sunnatullah anatomi biologis perbedaan laki-laki dan perempuan 

tidak dapat disangkal untuk timbulnya penyakit Diabetes melitus, namun di sisi 

lain adanya kesitimewaan baik pada laki-laki maupun perempuan sebagaimana 

diisyaratkan dalam Alquran: 

 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang 

laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” (QS: An-Nisa (4): 32). 

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian 

tersebut dalam skripsi yang berjudul “ Hubungan Antara Usia Dan Jenis Kelamin 

Terhadap Kejadian Penyakit Diabetes Melitus Di RSUD Kota Bogor Ditinjau 

Dari Kedokteran Dan Islam”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kematian akibat penyakit 

Kardiovaskuler dan Diabetes terbanyak keempat di Asia Tenggara. Menurut 

hasil Riset Kesehatan Dasar, penyakit ini merupakan penyebab kematian 

nomor enam di Indonesia. Dan di Kota BOGOR mempunyai prevalensi 3,5% 

pasien dengan penyakit Diabetes Melitus, salah satu faktor risiko penyakit 

Diabetes Melitus adalah Usia dan Jenis kelamin, dalam Islampun menyatakan 
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bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal, namun di 

pihak lain harus diakui bahwa sangat jelas, masing-masing mempunyai 

keistimewaan, maka dari itu perlu penelitian untuk mengetahui hubungan Usia 

dan Jenis Kelamin kejadian penyakit diabetes melitus di RSUD Kota bogor 

ditinjau dari Kedokteran dan Islam 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

a. Apakah ada hubungan Usia terhadap kejadian penyakit Diabetes Melitus 

di RSUD Kota Bogor? 

b. Apakah ada hubungan  Jenis Kelamin terhadap kejadian penyakit Diabetes 

Melitus di RSUD RSUD Kota Bogor? 

c. Bagaimana pandangan Islam tentang usia dan jenis kelamin pada penyakit 

Diabetes Melitus? 

1.4 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang ingin dicapai, maka Hipotesis 

alternatif yang diajukan sebagai berikut : 

H1. Ada hubungan antara Usia dengan kejadian Diabetes Melitus di 

RSUD Kota Bogor 

H0. Tidak ada hubungan antara Usia dengan kejadian Diabetes 

Melitus di RSUD Kota Bogor 

H1. Ada hubungan antara Jenis Kelamin dengan kejadian Diabtes Melitus 

di RSUD Kota Bogor 

      H0. Tidak ada hubungan antara Jenis Kelamin dengan kejadian 

Diabetes Melitus di RSUD Kota Bogor 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Hubungan Usia dan Jenis Kelamin 

terhadap  kejadian Diabetes Melitus di di RSUD Kota Bogor 

ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

1.5.2 Tujuan Khusus 
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1. Untuk mengetahui hubungan Usia terhadap kejadian penyakit 

diabetes melitus di RSUD Kota Bogor. 

2. Untuk mengetahui hubungan  Jenis Kelamin terhadap kejadian 

penyakit Diabetes Melitus di RSUD Kota Bogor 

3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Islam tentang 

usia dan jenis kelamin pada penyakit Diabetes Melitus 

1.6 Manfaat Penelitian  

1. Pendidikan  

Berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi 

mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

YARSI untuk melakukan penelitian selanjutnya dan meningkatkan 

pengetahuan tentang penyakit Diabetes Melitus. 

2. Pemerintahan (Rumah Sakit) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

institusi pemerintahan dalam hal ini khususnya RSUD Kota Bogor untuk 

selalu meningkatkan pelayanan kesehatan guna mengurangi, atau 

mencegah dan merawat masyarakat yang mengalami Diabetes Melitus 

agar mengurangi peningkatan penderita Diabetes Melitus. 

3. Bagi masyarakat 

Diharapkan hasli penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat secara umum dan kepada penderita dan keluarga tentang 

faktor risiko Diabetes Melitus. 

4. Bagi peneliti 

a. Mendapat gambaran nyata tentang prevalensi dan kejadian yang 

berhubungan dengan Diabetes Melitus di RSUD Kota Bogor. 

b. Merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran 

(S.Ked). 

 

 

 




