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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pergerakan struktur umur penduduk yang terjadi di Indonesia secara 

demografi akan bergerak ke arah struktur penduduk yang semakin menua (aging 

population), hal tersebut berakibat pula pada pergeseran pola penyakit (transisi 

epidemiologi) yang terjadi di masyarakat dari penyakit infeksi ke penyakit 

degeneratif (Depkes RI, 2003). Pada tahun 2005, World Health Organization 

(WHO) menyatakan bahwa penyakit tidak menular (PTM) mengakibatkan sekitar 

70% kematian di dunia. Depkes RI (2003) juga menyebutkan bahwa penyakit 

tidak menular mengalami peningkatan dibandingkan penyakit menular yang 

cenderung menurun.  

Pada tahun 2030 diperkirakan jumlah kesakitan akibat PTM dan penyakit 

degeneratif akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penyakit 

degeneratif muncul karena fungsi organ tubuh mulai menurun, biasanya terjadi 

pada usia tua namun dapat juga dijumpai pada usia muda. Faktor risiko seperti 

perubahan gaya hidup yang berakibat pada perubahan pola perilaku makan 

menjadi pemicu meningkatnya kejadian PTM dan penyakit degeneratif (Pusdatin 

Kemenkes RI, 2010). 

Menurut Suyono (2009) di antara penyakit degeneratif seperti penyakit 

kardiovaskuler, hipertensi, ada satu penyakit yang cukup serius dan mendapat 

perhatian karena diprediksi akan meningkat yaitu diabetes melitus (DM). Pada 
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tahun 2005 American Diabetes Association (ADA) mendefinisikan DM 

merupakan kelompok penyakit metabolik yang disebabkan oleh banyak faktor, 

peningkatan kadar glukosa darah pada pasien DM bisa terjadi karena kelainan 

sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Klasifikasi DM dibagi menjadi 

empat, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe spesifik dan DM gestasional. 

Diabetes Melitus tipe 1 terjadi jika kadar insulin menurun disebabkan oleh 

kerusakan sel beta pankreas. Pada DM tipe 2 terjadi resistensi sel terhadap insulin 

sehingga proses metabolisme glukosa menjadi terhambat. Diabetes Melitus tipe 

spesifik disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain, defek genetik fungsi sel 

beta, defek genetik kerja insulin, karena obat atau zat kimia dan infeksi. Diabetes 

Melitus gestasional adalah hiperglikemia yang diketahui pertama kali saat 

kehamilan (ADA, 2013). 

WHO memperkirakan pada tahun 2030, DM menempati urutan ketujuh 

penyebab kematian di dunia (WHO, 2013). Dari data yang dihimpun oleh Profil 

Kesehatan RI (2012), DM juga menjadi penyebab kematian tertinggi pada 

kelompok umur tertentu. Pada kelompok umur 45-54 tahun, DM merupakan 

penyebab kematian tertinggi kedua di perkotaan sebesar 14,7% dan menempati 

urutan tertinggi keenam di daerah perdesaan sebanyak 5,8%. Jumlah penderita 

DM di Indonesia menurut WHO (2010) adalah sebesar 8,4 juta orang pada tahun 

2000, meningkat menjadi 13,7 juta orang, angka tersebut membuat Indonesia 

berada pada peringkat keempat dunia sebagai negara yang mempunyai jumlah 

kasus DM terbanyak. Hasil tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan pada 

tahun 2030 menjadi 21,3 juta orang. Diabetes Melitus tidak hanya menyerang usia 
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lanjut namun bisa menyerang anak dan remaja. Penelitian yang dilakukan oleh 

Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi anak di seluruh Indonesia, jumlah 

penyandang diabetes pada anak dan remaja di bawah 20 tahun adalah 731 

anak/remaja. 

Menurut data yang dikeluarkan International Diabetes Federation (IDF) 

tahun 2012 disebutkan bahwa lebih dari 371 orang di dunia menderita penyakit 

diabetes. Proporsi kejadian DM tipe 2 lebih banyak dibandingkan dengan DM tipe 

1 yaitu 95% dari populasi dunia yang menderita DM dan hanya 5% dari jumlah 

tersebut menderita DM tipe 1 (CDC, 2012). DM tipe 1 di Indonesia memang 

sangat jarang karena prevalensi secara pasti belum diketahui. Hal tersebut 

mungkin disebabkan karena diagnosis DM tipe 1 yang terlambat sehingga pasien 

sudah meninggal sebelum terdiagnosis. 

American Council on Science and Health (ACSH) mempublikasikan 

sebuah penelitian pada tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter 

dari Royal Prince Alfred Hospital di Sydney, Australia menyebutkan bahwa 

terdapat peningkatan kematian secara signifikan untuk pasien DM tipe 2 daripada 

DM tipe 1. Pasien dengan DM tipe 2 juga menderita lebih banyak komplikasi 

kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke. Gangguan pada pembuluh 

darah dan kerusakan saraf juga meningkat pada pasien DM tipe 2 meskipun 

kontrol gula darah untuk pasien DM tipe 1 dan 2 sama. Peneliti menyimpulkan 

DM tipe 2 berhubungan dengan angka kematian yang lebih besar dan 

meningkatkan risiko terserang penyakit kardiovaskuler yang tidak 

menguntungkan jika dibandingkan dengan DM tipe 1. 
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Meningkatnya prevalensi kejadian DM juga tidak terlepas dari cara hidup 

yang berubah sesuai dengan perubahan gaya hidup di kota besar. Pola konsumsi 

telah bergeser dari pola makan yang mengandung karbohidrat tinggi dan serat 

sayuran, ke pola makan modern yang cenderung serba instan, tinggi protein, 

lemak, gula, garam dan sedikit serat. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga bisa 

menyebabkan seseorang terserang DM. Pola hidup berisiko seperti itu yang 

menyebabkan prevalensi DM meningkat (Suyono, 2001). 

Diabetes Melitus berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk 

ekonomi dan tingkat produktivitas. Ketika seseorang menderita DM maka biaya 

pengobatan yang dikeluarkan tidak sedikit, selain itu produktivitas pasien DM 

juga akan menurun. Dampak tersebut bisa dikurangi namun terlebih dahulu harus 

menekan faktor penyebab terjadinya penyakit DM agar bisa dilakukan tindakan 

preventif sehingga angka kesakitan dan kematian akibat DM bisa diturunkan. 

Salah satu faktor penyebab yang akan dibahas adalah faktor genetik dimana 

remaja dengan orang tua yang menderita penyakit DM bisa berisiko terkena DM, 

untuk pencegahan dini harus melibatkan remaja agar dikemudian hari remaja yang 

berisiko, tidak terkena DM sehingga prevalensi kejadian DM bisa diturunkan. 

Faktor genetik memberikan pengaruh terhadap proses terjadinya penyakit 

tersebut. Faktor tersebut bisa dimodifikasi melalui perubahan gaya hidup. Orang 

yang memiliki salah satu atau lebih anggota keluarga yang menderita diabetes, 

memiliki kemungkinan dua sampai enam kali lebih berisiko untuk terkena 

penyakit diabetes dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki keluarga 

yang menderita diabetes (CDC, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh 
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Wuwungan, dkk (2013) pada 101 responden di Poliklinik Penyakit Dalam BLU 

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado juga menyebutkan bahwa orang yang 

memiliki riwayat keluarga menderita DM tipe 2 berisiko lima kali lebih besar 

terkena DM tipe 2 dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki riwayat 

keluarga penderita DM. 

Salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu pengetahuan remaja, baik 

remaja dengan riwayat orang tua DM maupun tidak riwayat DM. Pengetahuan 

mempengaruhi persepsi remaja dan hal tersebut bisa berpengaruh pada gaya 

hidup. Selain itu, pengetahuan penting karena mempengaruhi pemilihan konsumsi 

makanan. Tentunya tidak hanya pengetahuan remaja saja namun pengetahuan 

orang tua tentang penyakit DM, apabila orang tua mengetahui DM adalah 

penyakit menurun, mereka juga akan menyediakan makanan yang bisa menjaga 

kadar gula darah dalam tubuh agar tetap normal. 

Pola konsumsi terbentuk pada usia remaja, remaja cenderung bersifat 

konsumtif. Pola konsumsi remaja umumnya tidak beraturan, karena berada dalam 

tahap pertumbuhan sehingga semua makanan yang menggugah selera dan tinggi 

glukosa sering dikonsumsi. Hal tersebut bisa memicu timbulnya penyakit DM, 

apalagi remaja yang mempunyai orang tua pasien DM. Upaya pencegahan agar 

faktor genetik tidak meluas adalah pengaturan pola konsumsi makanan sejak dini. 

Pengetahuan dalam hal memilih makanan harus dimiliki agar remaja tersebut 

mengetahui makanan apa saja yang berisiko menaikkan kadar glukosa dalam 

darah. Tujuan pengaturan pola konsumsi untuk remaja adalah mencegah faktor 

risiko. Apabila faktor risiko tersebut dapat dicegah saat usia remaja maka pada 
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saat dewasa bisa diminimalisir kejadian penyakit degeneratif. 

Menurut Stanner (2004) kebutuhan nutrisi selama masa remaja lebih tinggi 

dari masa lainnya, pola konsumsi yang salah dapat berpengaruh pada energi dan 

kesehatan. Pola makan yang buruk, dapat menyebabkan sejumlah masalah 

kesehatan seperti anemia, obesitas, dan diabetes (terutama untuk remaja dengan 

riwayat orang tua DM). Remaja menjadi sasaran utama karena masih banyak 

remaja yang memiliki masalah kesehatan dan status gizi terutama soal perilaku 

makan remaja, konsumsi beberapa jenis mineral seperti besi, kalsium, dan 

beberapa vitamin ternyata masih kurang walaupun asupan kalori dan protein 

tercukupi (Arisman, 2007). 

Diabetes Melitus merupakan penyakit multifaktor, salah satu faktor adalah 

dari status gizi, apabila status gizi remaja berada pada tingkat gemuk sekali akan 

berisiko terkena DM. Status gizi ditentukan oleh pola konsumsi, makanan apa saja 

yang dikonsumsi dalam kesehariannya. Pengetahuan juga berperan dalam hal 

penentuan pola konsumsi makan sehingga jika bisa diketahui seberapa tingkat 

pengetahuan remaja, bagaimana pola konsumsi remaja maka faktor risiko untuk 

status gizi lebih bisa dicegah. 

Berdasarkan pemaparan dan fakta-fakta di lapangan maka peneliti 

mengambil tema tentang perbedaan tingkat pengetahuan, pola konsumsi, dan 

status gizi antara remaja dengan riwayat orang tua DM dan tidak riwayat DM. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Diabetes merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan peningkatan 

kadar gula darah yang disebabkan oleh sekresi insulin dilatar belakangi oleh 
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resistensi insulin (Suyono, 2013). Sebesar 90-95% dari seluruh kejadian DM yang 

ada merupakan DM tipe 2, sehingga proporsi kejadian DM tipe 2 lebih banyak 

dibandingkan dengan DM tipe 1 dan DM gestasional.  

Ada kecenderungan bahwa penyakit DM disebabkan oleh faktor keluarga, 

maka yang memegang peranan penting dalam penyakit ini adalah faktor genetik 

(gen/keturunan), lingkungan serta gaya hidup (cara makan, aktivitas). 

Di Jawa Timur, kecenderungan prevalensi DM berdasarkan wawancara 

pada umur ≥ 15 tahun didapatkan bahwa prevalensi tertinggi ada di wilayah 

perkotaan sebanyak 6,2% di Kota Surabaya (Riskesdas 2013). Dari data yang 

dihimpun, di wilayah Puskesmas Putat Jaya DM termasuk dalam 5 penyakit 

terbesar. Angka kesakitan DM yang tercatat oleh Puskesmas Putat Jaya sebanyak 

3.555 kasus (6,37%), angka tersebut menduduki peringkat 5 setelah ISPA, 

hipertensi, radang sendi dan gastritis. 

Sebagian besar pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Putat Jaya 

tergabung dalam keanggotaan Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia), tidak 

sedikit dari pasien DM mempunyai anak remaja yang juga tergabung dalam 

Posyandu Remaja Putat Jaya. Anak remaja pasien DM mempunyai faktor risiko 

lebih besar terkena DM, dikarenakan adanya faktor genetik, hal ini akan semakin 

parah apabila kebiasaan makan remaja tersebut tidak terkontrol. 

Faktor genetik atau keturunan tidak bisa dianggap remeh dalam 

peningkatan kejadian DM. Meniadakan faktor tersebut sangatlah sulit. Bagaimana 

mekanisme kerja faktor genetik pada penyakit DM ini sangat rumit, dan sampai 

sekarang masih sedikit yang sudah diketahui oleh para ahli. Namun, beberapa ahli 
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percaya bahwa risiko seseorang untuk menderita DM tipe 2 lebih besar jika 

seseorang tersebut mempunyai orang tua yang menderita DM (ADA, 2013). 

Dalam hal ini, orang tua juga berperan karena tiap orang tua tentu tidak 

ingin keturunannya juga menderita penyakit yang sama, hal tersebut membuat 

orang tua selalu memilihkan makanan yang bukan pemicu timbulnya penyakit 

DM. Namun, bila hal tersebut tidak didukung oleh tingkat pengetahuan yang baik 

bukan tidak mungkin orang tua memberikan kebebasan remaja untuk 

mengonsumsi semua jenis makanan. Pengetahuan yang baik tentang penyakit DM 

harus dimiliki oleh remaja, karena apabila mereka memahami bahwa salah satu 

faktor risiko penyakit DM adalah keturunan bisa saja mereka mengubah pola 

konsumsi yang tidak beraturan menjadi pola konsumsi yang sehat. Apabila faktor 

genetik dan kebiasaan pola konsumsi remaja mampu dikendalikan, maka risiko 

untuk seorang remaja terkena DM bisa dicegah dan dihindari.  

Pengetahuan dan kesadaran remaja dalam masalah ini masih kurang. 

Seringkali mereka menganggap faktor keturunan tidak begitu berpengaruh, namun 

apabila hal tersebut tidak diperhatikan bukan tidak mungkin angka kejadian DM 

untuk usia remaja lebih tinggi daripada usia dewasa. Kurangnya pengetahuan, 

kebiasaan makan yang tidak sehat inilah yang mampu menyebabkan masalah 

kesehatan. Selain itu, pola konsumsi berpengaruh terhadap status Body Mass 

Index (BMI) remaja, apabila mereka tidak mengendalikan BMI dalam keadaan 

normal juga akan memicu timbulnya penyakit DM.  
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1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah di atas maka dapat 

dibuat suatu rumusan masalah yaitu: Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan, 

pola konsumsi dan status gizi antara remaja dengan riwayat orang tua Diabetes 

Mellitus (DM) dan tidak riwayat DM. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan, pola konsumsi dan status 

gizi antara remaja dengan riwayat orang tua Diabetes Mellitus (DM) dan tidak 

riwayat DM. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari karakteristik remaja dengan riwayat orang tua DM dan 

tidak  riwayat DM. 

2. Mempelajari tingkat pengetahuan tentang penyakit DM pada remaja 

dengan riwayat orang tua DM dan tidak  riwayat DM. 

3. Mempelajari pola konsumsi remaja dengan riwayat orang tua DM dan 

tidak  riwayat DM. 

4. Mempelajari tingkat konsumsi remaja dengan riwayat orang tua DM dan 

tidak  riwayat DM. 

5. Menilai status gizi remaja dengan riwayat orang tua DM dan tidak  

riwayat DM. 

6. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan antara remaja dengan 

riwayat orang tua DM dan tidak  riwayat DM. 
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7. Menganalisis perbedaan pola konsumsi antara remaja dengan riwayat 

orang tua DM dan tidak  riwayat DM. 

8. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi antara remaja dengan riwayat 

orang tua DM dan tidak  riwayat DM. 

9. Menganalisis perbedaan status gizi antara remaja riwayat orang tua DM 

dan tidak  riwayat DM. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama berkuliah di 

Fakultas Kesehatan Masyarakat. Menambah pengalaman, wawasan dan 

pengetahuan peneliti. 

2. Bagi Responden Penelitian 

Responden mendapatkan leaflet yang berisi informasi kesehatan seputar 

penyakit DM, makanan apa saja yang bisa memicu timbulnya penyakit 

DM, mengetahui kebiasaan makan yang baik untuk menurunkan risiko 

terjadinya penyakit DM., mengetahui berat badan dan tinggi badan 

(status BMI for age) serta faktor risiko apa saja yang menyebabkan DM, 

terutama faktor genetik. 

3. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan masyarakat tentang penyakit DM, faktor risiko 

terjadinya DM kaitannya dengan pola konsumsi. Dapat meningkatkan 

kesadaran (awareness) tentang penyakit DM agar bisa dilakukan 

kegiatan preventif, promotif. 
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