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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Diabetes melitus merupakan kumpulan gejala yang timbul karena adanya 

peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Penyakit ini disebabkan oleh 

gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin baik secara absolut 

maupun relatif. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes melitus (DM) 

umumnya yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan 

kesemutan. Penegakan diagnosis DM jika pernah mendapat diagnosis DM oleh 

dokter sebelumnya atau belum pernah didiagnosis namun dalam 1 bulan terakhir 

mengalami gejala: sering lapar, haus, buang air kecil, dan jumlah banyak serta berat 

badan turun. Komplikasi DM dalam jangka pendek diantaranya hipoglikemia, 

ketoasidosis diabetik (DKA) dan sindrom nonketotik hiperosmolar hiperglikemik. 

Sedangkan komplikasi jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi 

mikrovaskular kronik (penyakit ginjal dan mata) dan komplikasi neuropatik. 

Diabetes juga dikaitkan dengan peningkatan insidensi penyakit makrovaskular, 

seperti penyakit arteri koroner (infark miokard), penyakit serebrovaskular (stroke), 

dan penyakit vaskular perifer (Brunner & Suddart, 2013). Kadar tes laboratorium 

darah dengan HbA1c >6,5% , Glukosa darah puasa >126mg/dL, glukosa plasma 2 

jam pasca makan >200mg/dL dinyatakan DM (PERKENI, 2015). 

World Health Organization (WHO) memperkirakan lebih dari 346 juta 

orang di seluruh dunia menderita diabetes dan Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) 19,4 juta pada tahun 2010. Jumlah ini kemungkinan akan lebih 

dari dua kali lipat pada tahun 2030. WHO memprediksi kenaikan jumlah 

penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada 

tahun 2030. Data tersebut menempatkan posisi Indonesia di peringkat keempat 

negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak setelah Cina, India, dan 

Amerika Serikat. Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 oleh 

Departemen Kesehatan, menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia yang 

terdiagnosis oleh dokter sebesar 1,5%. Diabetes Melitus terdiagnosis dokter atau 
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gejala sebesar 2,1% dengan empat daerah tertinggi yaitu Sulawesi Tengah (3,7%), 

Sulawesi Utara (3,6%), Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta (2,5%).(Riskesdas, 2013). 

Kejadian DM lebih tinggi pada wanita yang sudah mengalami menopause 

dibanding pria terutama pada DM tipe 2. Hal ini disebabkan oleh penurunan 

hormon estrogen akibat menopause. Estrogen pada dasarnya berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan kadar gula darah dan meningkatkan penyimpanan lemak, 

serta progesteron yang berfungsi untuk menormalkan kadar gula darah dan 

membantu menggunakan lemak sebagai energi (Ruben dkk, 2016). 

Pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan 

jumlah, jenis, dan jadwal pemberian makanan. Prinsip diet bagi penderita DM 

adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi 

beban bagi mekanisme pengaturan glukosa darah. Pengaturan makan merupakan 

komponen utama keberhasilan pengelolaan DM, akan tetapi mempunyai kendala 

yang sangat besar yaitu kepatuhan seseorang untuk menjalaninya. Prinsip 

pengaturan makan pada penderita diabetes yaitu makanan dengan gizi seimbang 

sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu (Sulistyowati, 

2009). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutiawati, dkk (2013) dengan hasil 

bahwa terdapat pengaruh edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM 

terhadap pengetahuan, pola makan dan kadar glukosa darah pada pasien DM Tipe 

2 di RSUD Lanto Pasewang. Demikian juga oleh penelitian Sharifirad, dkk (2009) 

yang menyatakan bahwa dengan pemberian edukasi pengaturan pola makan untuk 

pasien DM dapat meningkatkan pengetahuan pasien sehigga terdapat penurunan 

kadar glukosa darah puasa pada kelompok yang diberi edukasi dibanding kelompok 

yang tidak di beri edukasi. 

Hasil ini juga menunjukan kesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa 

pemberian edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM dapat memberikan 

pengaruh terhadap kadar glukosa darah. Tujuan edukasi pada dasarnya untuk 

mengubah pemahaman individu kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan 

sebagai sesuatu yang bernilai, mandiri, dalam mencapai tujuan hidup sehat, serta 

dapat menggunakan fasilitas pelayanaan kesehatan yang ada dengan tepat dan 
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sesuai atau secara umum untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat (Jasmani, 

dkk 2016).  

Pemberian edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM dapat 

meningkatkan pengetahuan pasien tentang gaya hidup sehat dan upaya menurunkan 

kadar glukosa darahnya, sedangkan pengetahuan adalah faktor predisposisi 

terjadinya perilaku, seperti pengetahuan seseorang atau masyarakat tersebut 

terhadap apa yang akan dilakukan, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan 

sebagainya (Jasmani, dkk 2016). 

Islam sangat hati-hati dalam kesehatan. Salah satunya dari segi makanan 

yang sangat memperhatikan sisi halal dan baik (Syarfaini, 2012). Cara yang dapat 

dilakukan untuk mencegah penyakit DM salah satunya dengan merubah pola 

makan yaitu dengan membiasakan diri menjaga pola makan yang seimbang. 

Rasulullah SAW telah mengajarkan tata cara pola makan sehat supaya terhindar 

dari kemudharatan  (Al-Jauziyah, 2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

pemberian edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM terhadap kadar 

glukosa darah pada wanita menopause penderita DM tipe 2. Dengan melakukan 

penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola makan yang sesuai 

sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah dan mencegah terjadinya 

komplikasi. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Kejadian diabetes melitus lebih tinggi pada wanita menopause dibanding pria 

terutama pada diabetes melitus tipe 2. Hal ini disebabkan oleh penurunan hormon 

estrogen akibat menopause Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemberian 

edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM dapat memberikan pengaruh 

terhadap penurunan kadar glukosa darah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian edukasi pengaturan pola makan 

untuk pasien DM terhadap penurunan kadar glukosa darah wanita menopause 

penderita DM tipe 2. 
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1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Seberapa besar pengaruh penerapan edukasi pengaturan pola makan untuk pasien 

DM pada wanita menopause penderita DM tipe 2 terhadap penurunan kadar 

glukosa darah? 

2. Berapa penurunan kadar glukosa darah pada wanita menopause penderita 

diabetes mellitus tipe 2 setelah penerapan edukasi pengaturan pola makan 

untuk pasien DM? 

3. Berapa kadar glukosa darah rata-rata pada wanita menopause? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai pemberian pola makan terhadap penurunan 

kadar glukosa darah penderita DM tipe 2? 

 
1.4 TUJUAN PENELITIAN 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh penerapan edukasi pengaturan pola makan untuk 

pasien DM terhadap kadar glukosa darah pada wanita menopause penderita 

DM tipe 2 dan pandangan Islam mengenai pemberian pola makan terhadap 

penurunan kadar glukosa darah penderita DM tipe 2. 
1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengaruh penerapan edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM 

pada wanita menopause penderita DM tipe 2 terhadap penurunan kadar glukosa 

darah. 

2. Mengetahui berapa penurunan kadar glukosa darah pada wanita menopause 

penderita DM tipe 2 setelah penerapan edukasi pengaturan pola makan untuk 

pasien DM. 

3. Mengetahui kadar glukosa darah rata-rata pada wanita menopause. 

4. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pemberian pola makan terhadap 

penurunan kadar glukosa darah penderita DM tipe 2. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencakup tiga manfaat yaitu:  

1.5.1  Bagi Peneliti  

Sebagai pengalaman dalam menyusun karya tulis, melaksanakan dan menulis hasil 

penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah, serta menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh pemberian edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM terhadap 

kadar glukosa darah pada wanita menopause penderita DM tipe 2.  

1.5.2  Bagi Institusi   

Sebagai bahan pustaka dan literatur bagi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 

mengenai pengaruh pemberian edukasi pengaturan pola makan untuk pasien DM 

terhadap kadar glukosa darah pada wanita menopause penderita DM tipe 2, serta 

skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan penulisan berikutnya.  

1.5.3  Bagi Masyarakat  

Sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan efektivitas konsumsi pola makan 

terhadap penurunan kadar gula darah penderita DM tipe 2 sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk upaya menurunkan kadar glukosa darah dan 

mencegah terjadinya komplikasi. 

 

 

 


