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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Selama abad 20, kesehatan dunia dan ilmu gizi terfokus pada zat gizi 

mikro dan makro serta penyakit akibat kekurangan zat gizi. Seiring perkembangan 

zaman dengan berbagai konsekuensinya, khususnya dalam hal gizi, pangan, dan 

teknologi pangan kesehatan dunia dan ilmu gizi mulai dihadapkan pada penyakit 

akibat kelebihan zat gizi (overnutrition). Fenomena ini didukung dengan konsep 

kehidupan kurang sehat (unhealthy lifestyle) dan dengan semakin sulitnya 

penanganan penyakit tersebut. Salah satu contoh penyakit klasik yang menjadi 

bulanan masyarakat karena gaya hidup adalah diabetes mellitus.  

Data epidemiologi World Health Organization (WHO) memperkirakan 

bahwa pada tahun 2000 jumlah penderita diabetes mellitus usia di atas 20 tahun 

adalah 150 juta orang dan akan meningkat menjadi 300 juta dalam kurun waktu 

25 tahun, dengan prevalensi tertinggi adalah Asia Tenggara (Soewondo et al, 

2010). Indonesia menempati peringkat ke-4 setelah India, Cina, dan Amerika 

Serikat dengan jumlah penduduk diabetes mellitus sebesar 8,4 juta pada tahun 

2000 dan diperkirakan menjadi 21,3 juta pada tahun 2030 (Mihardja et al, 2009). 

International Diabetes Federation (2014) melalui atlas diabetes tahun 

2014 menyebutkan bahwa prevalensi diabetes dunia adalah 8,3%, dimana terdapat 

387 miliyar orang hidup dengan diabetes dan 46,3% diantaranya tidak 

terdiagnosa. Sehingga dapat diasumsikan bahwa 1 dari 12 penduduk dunia 
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menderita diabetes mellitus. Disebutkan pula bahwa prevalensi diabetes mellitus 

di Indonesia adalah 5,81% untuk penduduk usia 20-79 tahun (IDF, 2014). 

Departemen Kesehatan RI, melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 

juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan morbiditas diabetes mellitus dari 

1,1% pada tahun 2007 menjadi 2,1% pada tahun 2013. Merujuk pada American 

Diabetes Association tahun 2011 dan gejala khas diebetes, diketahui bahwa 

proporsi diabetes mellitus pada penduduk usia lebih dari 15 tahun berdasarkan 

adalah 6,9% dengan proporsi wanita yang cenderung lebih tinggi (Depkes, 2013). 

Prevalensi nasional diabetes mellitus usia ≥15 tahun atas diagnosa dokter 

dan berdasarkan provinsi adalah 1,5%, sedangkan Jawa Timur termasuk daerah 

provinsi yang memiliki prevalensi lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 2,1% 

dan menempati urutan kelima setelah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi 

Utara, dan Kalimantan Timur (Depkes, 2013). Jumlah penderita diabetes mellitus 

di Surabaya juga diketahui meningkat dari tahun 2009, yaitu 15.961 kasus hingga 

tahun 2011, yaitu 26.613 kasus dan menurun pada tahun 2012 menjadi 21.262 

kasus (Dinkes Surabaya, 2013).  

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melaporkan bahwa diagnosa penyakit 

diabetes mellitus, baik di unit rawat jalan maupun rawat inap mengalami 

peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada tahun 2012, diabetes 

mellitus adalah diagnosa terbanyak kedua di unit rawat jalan yaitu 9,39% dari 

total diagnosa penyakit. Prevalensi meningkat pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 

diagnosa penyakit nomor satu di unit rawat jalan RSU Haji Surabaya, dengan 

proporsi perempuan adalah lebih besar dari laki-laki. Pada tahun 2012 di unit 
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rawat inap, diagnosa diabetes mellitus juga menempati urutan terbanyak nomor 

enam yaitu sebanyak 2,98%. Pada tahun 2013 meningkat menjadi diagnosa 

terbanyak nomor 5, dan semakin meningkat pada tahun 2014 dengan prevalensi 

4,42% yang menempatkan diabetes mellitus menjadi diagnosa penyakit terbanyak 

kedua setelah diare dan gastroenteritis, dan dengan prevalensi perempuan adalah 

lebih tinggi dari laki-laki (RSU Haji, 2014). Kemajuan teknologi pangan dan gizi 

menjadikan diabetes mellitus bukan hanya penyakit yang menyerang usia lanjut, 

melainkan usia produktif yang juga mempunyai risiko tinggi. Usia produktif 

merupakan usia terbaik untuk kehamilan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa 

kehamilan dan diabetes mellitus adalah kombinasi buruk yang harus dihindari. 

Karena semua orang mempunyai risiko diabetes mellitus, terlebih kehamilan 

dengan perubahan metabolik yang lebih rentan. 

International Diabetes Federation mengemukakan bahwa terdapat 

perbedaan prevalensi diabetes pada wanita hamil di beberapa regional. Asia 

Tenggara mempunyai prevalensi tertinggi yaitu 25%, sedangkan Indonesia yang 

termasuk dalam wilayah Pasifik Barat mempunyai prevalensi 11,9%. Secara 

global, prevalensi diabetes dalam kehamilan adalah 16,9%. 91,6% kasus diabetes 

dalam kehamilan terjadi di negara dengan perekonomian sedang dan rendah, serta 

keterbatasan akses pelayanan kesehatan ibu  (IDF, 2014).  

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik multisistem dengan 

karaktersitik hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin dan/atau kerja insulin 

(ADA,2011). Diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil dapat berupa diabetes 

mellitus tipe 1 atau tipe 2 yang selanjutnya dalam kehamilan didiagnosa sebagai 
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diabetes pregestasional. Diabetes mellitus dan diabetes mellitus gestasional sendiri 

juga memiliki faktor risiko, prevalensi, dan kerentanan genetik yang sama (Ben-

haroush et al, 2003 dalam Bothamley dan Boyle, 2009). Kehamilan 

mempresentasikan kenaikan berat badan, perubahan hormon yang berakibat pada 

resistensi insulin di jaringan yang memunculkan kebutuhan insulin lebih banyak. 

Sedangkan penderita diabetes mellitus tidak bisa mengatasi peningkatan 

kebutuhan insulin tersebut. Di antara perubahan hormon yang terjadi  adalah 

perubahan kadar estrogen dan progesteron, peningkatan prolaktin, human 

placental lactogen (hPL), kortisol, leptin, dan penurunan adineopektin. Perubahan 

hormon akan lebih progresif terjadi pada ibu hamil penderita diabetes mellitus  

(Coustan & Reece, 1988).  

Resistensi insulin menyebabkan tubuh tidak dapat mempertahankan 

glukosa dalam rentang normal (Norwitz dan Schorge, 2008). Hal ini 

menyebabkan glukosa darah plasma ibu meningkat atau yang disebut 

hiperglikemia. Keadaan hiperglikemia pada ibu dapat menyebabkan hiperglikemia 

pula pada janin karena dengan mudah glukosa dapat menembus plasenta, namun 

tidak demikian dengan insulin yang sulit menembus plasenta. Hal ini 

menyebabkan respon insulin janin berlebihan sehingga menyebabkan janin 

tumbuh dramatis yang berujung pada berat bayi lahir besar (Pedersehen dalam 

Beard dan Maresh, 1995).  
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1.2.Identifikasi Masalah 

Diabetes Melitus merupakan penyakit metabolik multisistem dengan 

karaktersitik hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin dan/atau kerja insulin 

oleh sel-sel β pankreas (McKenney et al, 2009; ADA,2011). Kelainan sekresi 

dan/atau kerja insulin tersebut menyebabkan abnormalitas pada metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein. Akan tetapi kelainan metabolisme paling utama 

adalah kelainan metabolisme karbohidrat. Oleh karena itu diagnosis diabetes 

melitus selalu didasarkan pada tingginya kadar glukosa dalam plasma darah 

(Kardika, Herawati, & Yasa, 2013). Insulin dibutuhkan untuk membawa gula 

masuk ke dalam sel melalui reseptor insulin dan mengubah gula berlebih menjadi 

gula simpanan yang disebut glikogen. Tanpa adanya insulin, glukosa akan 

terakmulasi dalam darah yang kemudian disebut dengan hiperglikemia 

(McKinney, 2009). 

Hasil survei yang dilakukan Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) tahun 2005 bahwa kejadian diabetes mellitus biasa terjadi pada kehamilan, 

dimana 90-95 % terdiagnosa sebagai diabetes mellitus tipe 2 dan 5-10% adalah 

diabetes tipe 1 (CDC, 2005 dalam McKinney, 2009). Hiperglikemia yang terjadi 

pada ibu akan menyebabkan hiperglikemia pula pada janin, karena glukosa 

berdifusi secara terfasilitasi melalui plasenta. Pada minggu ke-10 gestasi, dimana 

janin telah mampu memproduksi insulin akan memproduksi insulin dalam jumlah 

lebih banyak guna metabolisme glukosa tersebut. Insulin yang merupakan hormon 

pertumbuhan akan menyebabkan pertumbuhan dramatis pada janin, yang 

kemudian menyebabkan berat lahir besar atau makrosomia. Oleh karena itu untuk 
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mencegah segala kemungkinan buruk kehamilan diabetes mellitus, wanita 

diabetisi yang ingin hamil harus berkonsultasi kepada ahli gizi sebelum terjadinya 

konsepsi untuk merencanakan pengelolaan diabetes selama kehamilan, mulai dari 

Medical Nutrition Therapy (MNT), perawatan medis, olahraga, monitoring 

glukosa darah, dan edukasi manajemen diri (Jaffe dan Mani, 2009). Adapun 

pengelolaan diabetes adalah bertujuan untuk mencapai kadar glukosa dalam darah 

tetap normal. 

Pengelolaan diabetes dapat dibagi menjadi pengelolaan farmakologis yang 

terdiri dari pemberian insulin, suplemen dan vitamin, Oral Anti Diabetes (OAD) 

yang tidak dianjurkan, serta pengelolaan non-farmakologis seperti olahraga dan 

pengaturan diet. Pengaturan diet dimaksudkan untuk mencapai berat badan ideal 

yang diketahui dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respon sel-

sel β pankreas terhadap stimulus glukosa (Depkes RI, 2005), dimana prinsip 

perencanaan dan kepatuhan diet merupakan satu dari asuhan diabetes paling 

berpengaruh (Jaffe dan Mani, 2009). Olahraga membantu mengkondisikan sistem 

kardiovaskular dan kontrol glikemik (Cunningham et al, 2001). Kombinasi 

pengaturan diet dan olahraga teratur merupakan kombinasi terapi yang ampuh 

untuk meminimalisasi komplikasi buruk pada kehamilan penderita diabetes 

mellitus (Arisman, 2008).  

Pengelolaan farmakologis diberikan ketika pengelolaan non-farmakologis 

tidak mampu mengatasi penurunan kadar glukosa darah ibu. Suplemen dan 

vitamin yang biasa diberikan adalah probukol, vitamin E, dan vitamin C (Reaven 

et al, 1995 dalam Jaffe dan Mani, 2009). Suplemen dan vitamin ini diberikan 
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terutama kepada diabetisi yang mengalami defisiensi mikronutrien, yang 

membatasi asupan nutrisi, strict vegetarian, glikosuria, dan diabetisi dengan 

lingkungan yang tidak terkontrol baik (Franz, 1999 dalam Jaffe dan Mani, 2009). 

Bagi penderita diabetes mellitus tipe , insulin dibutuhkan untuk mengembalikan 

kadar glikemia mendekati normal (Jaffe dan Mani, 2009). Terapi insulin ditujukan 

untuk meniru pola fisiologis sekresi insulin, sehingga meminimalisasi adanya 

resistensi insulin dan hiperglikemia pada ibu (Djelmi et al, 2005).  

Ibu diabetisi yang secara teratur melakukan pengelolaan dibetes selama 

kehamilan akan menggurangi risiko kejadian berat bayi lahir besar dan tidak 

menutup kemungkinan pula wanita dengan kehamilan normal akan melahirkan 

berat bayi lahir besar jika selama kehamilan tidak memperhatikan asupan 

makanan dan aktivitas tubuhnya akibat kelebihan berat badan sebelum kehamilan 

dan kenaikan berat badan selama kehamilan yang melebihi angka optimal. 

 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dapat 

dirumuskan sebuah perumusan masalah “Apakah ada perbedaan berat bayi lahir 

antara ibu diabetisi dan ibu non-diabetisi?” 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

1.4.1.Tujuan umum 

Menganalisis perbedaan berat bayi lahir antara ibu diabetisi dan ibu non-

diabetisi.  
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1.4.2.Tujuan khusus 

a. Menmpelajari karakteristik kehamilan ibu diabetisi dan ibu non-diabetisi 

(usia ibu, status gizi ibu, berat bayi yang dilahirkan). 

b. Mempelajari diet dan kebiasaan olahraga ibu diabetisi selama masa 

gestasi, khususnya pada trimester III gestasi. 

c. Mempelajari diet dan olahraga ibu non-diabetisi selama masa gestasi, 

khususnya pada trimester III gestasi. 

d. Mempelajari hubungan perilaku diet dan olahraga ibu selama kehamilan 

dengan berat bayi lahir. 

e. Mempelajari adanya perbedaan berat bayi lahir antara ibu diabetisi dan ibu 

non-diabetisi. 

  

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1.Bagi institusi kesehatan 

Sebagai acuan/pedoman perencanaan program pencapaian indikator 3 dan 

4 MDG’s melalui intervensi gizi kepada ibu hamil secara efektif dan efisien. 

1.5.2.Bagi fakultas kesehatan masyarakat 

Sebagai tambahan pengetahuan dan penelitian di bidang gizi kesehatan ibu 

dan anak, khususnya berkaitan dengan diabetes mellitus pada kehamilan. 

1.5.3.Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah positif bagi 

masyarakat, terutama kaum wanita usia produktif terkait informasi untuk menjaga 

dan mengontrol kadar gula darah selama kehamilan agar tidak terjadi komplikasi 
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kehamilan (preeklamsia), keguguran, hipertensi dan risiko buruk terhadap bayi 

yang dilahirkan adalah berat bayi lahir besar atau makrosomia. Selain itu 

diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam mencegah dan mengendalikan 

penyakit yang dapat timbul akibat kehamilan khususnya akibat metabolisme, 

termasuk diabetes mellitus pada kehamilan. 

1.5.4.Bagi peneliti 

Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti akan diabetes mellitus pada 

kehamilan dengan segala dampaknya bagi kesehatan dan keselamatan ibu serta 

sebagai lahan implementasi ilmu yang telah didapatkan selama masa 

pembelajaran di bangku kuliah program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. 


