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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu gangguan metabolik kronis akibat 

tubuh tidak mampu memproduksi cukup  insulin atau menggunakannya secara efektif.  

(WHO, 2016) Insulin  merupakan suatu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang 

bertindak mengatur kadar glukosa dalam darah.  Ketidakmampuan tubuh dalam 

memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif dapat menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa darah (yang disebut hiperglikemia), keadaan ini dalam 

jangka panjang dikaitkan dengan kerusakan pada tubuh dan kegagalan organ serta 

jaringan. (IDF, 2017) 

Tingginya angka insidensi dan prevalensi DM tipe-2 menarik perhatian global. 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2014sekitar 442 juta dewasa usia 

18 tahun keatas di dunia menderita diabetes melitus. Prevalensi global diabetes melitus 

meningkat dari 4,7% pada tahun 1980 menjadi 8,5%pada tahun 2014. Pada tahun 2012, 

diabetes melitus merupakan satu dari delapan penyebab utama kematian di dunia, dan 

terdapat sekitar 3,7 juta kematian akibat diabetes. Diperkirakan 1,5 juta kematian 

diakibatkan secara langsung oleh diabetes melitus sedangkan 2,2 juta kematian lainnya 

akibat penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal kronis, dan tuberkulosis terkait dengan 

hiperglikemia. (WHO, 2016) 

Pada tahun 2017, jumlah penderita diabetes melitus pada dewasa 18-99 tahundi 

dunia meningkat sebesar 451 juta dan diperkirakan pada tahun 2045 jumlah penderita 

diabetes melitus menjadi 693 juta. Pada negara dengan pendapatan 
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perkapita yang tinggi, sekitar 87% hingga 91% orang diperkirakan menderita diabetes 

melitus tipe 2. 7% hingga 12% diabetes melitus tipe 1, dan 1% hingga 3% menderita 

tipe yang lain. Kematian akibat diabetes melitus diperkirakan  mencapai 4 (3,2 hingga 

5) juta pada dewasa usia 20-79 tahun pada 2017, yang setara dengan satu kematian 

setiap delapan detiknya. Diperhitungkan sekitar 10,7% kematian pada kelompok usia 

tersebut dan 46,1% kematian pada kelompok usia dibawah 60 tahun. Angka ini cukup 

tinggi dibandingkan dengan kematian akibat penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, 

tuberkulosis dan malaria. (IDF, 2017) 

Berdasarkan Riskesdas (2013) prevalensi penderita Diabetes Melitus pada 

kelompok umur ≥ 15tahun sebesar 6,9% atau dalam jumlah nyata adalah sekitar 

12.191.564 jiwa. Prevalensi terkecil yaitu 0,1% pada provinsi Bengkulu dan Kalmantan 

Barat. Sedangkan prevalensi terbesar pada provinsi Sulawesi Tengah yaitu 3,7%. 

Sedangkan berdasar data oleh International Diabetes Federation (2017), Indonesia 

menduduki peringkat keempat dengan jumlah penderita diabetes terbanyak setelah 

Amerika Serikat.  

Dislipidemia merupakan keadaan yang disebabkan oleh terganggunya 

metabolisme lipid, sehingga kadar lipid tidak dalam batas normal. Kadar TG normal 

yaitu <150 mg/dL, sedangkan non-HDL adalah <30 mg/dL (PERKI, 2013).  Berdasar 

penelitian, peningkatan indeks TG berkaitan dengan adanya sindrom metabolik seperti 

diabetes melitus. Dan indeks TG yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko 

penyempitan arteri koroner pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang asimptomatik 

(Lee, et. al, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa indeks TG dapat digunakan sebagai 

penanda untuk resistensi insulin dan membantu mengidentifikasi subjek yang berisiko 

tinggi penyempitan arteri koroner. Sedangkan resistensi insulin merupakan ciri khas 
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diabetes tipe 2 dan bahkan mendahului penyakit selama beberapa tahun (Lee, et. al, 

2016) 

Hipertensi juga merupakan faktor resiko atau komorbid dari diabetes melitus. 

Tekanan darah dewasa normal yaitu tekanan darah sistolik 120 mmHg dan tekanan 

darah diastolik 80 mmHg. Dikatakan pasien dengan hipertensi yaitu apabila tekanan 

darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diatolik ≥ 90 mmHg (WHO, 2013). 

Peningkatan tekanan darah pada pasien diabetes melitus tipe 2 oleh karena resistensi 

insulin disebabkan oleh hiperinsulinemia yang mengakibatkan retensi natrium dan 

hipetrofi vaskuler. Sehingga tekanan darah meningkat. Berdasarkan Riskesdas (2013) 

prevalensi hipertensi pada penderita diabetes melitus kelompok umur diatas 18 tahun 

di Indonesia menapai 25,8%. 

Kematian akibat Diabetes Mellitus sering dikaitkan dengan faktor risiko 

terjadinya penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke (Kemenkes, 

2014). Sedangkan kejadian dislipidemia pada penderita DM tipe-2 merupakan salah 

satu faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular (CVD) pada diabetes mellitus. 

(Chehade et al, 2013). Sedangkan menurut Hajar (2017), tingginya tekanan darah 

(hipertensi) dan meningkatnya kadar kolerterol darah juga dapat meningkatkan risiko 

terjadinya penyakit jantung koroner. 

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penderita 

diabetes mellitus dengan dislipidemia dan/atau hipertensi di Indonesia dapat 

menjadikan beban yang berat bagi dunia kesehatan Indonesia. Diabetes mellitus 

memerlukan penanganan yang tepat dari tenaga kesehatan secara aktif, khususnya 

dalam upaya pencegahan. 

Pelayanan kesehatan yang terstandardisasi sangat diperlukan sebagai 

penanganan hiperglikemia di Indonesia. Pelayanan yang baik dan tepat dapat juga 
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menurunkan angka komorbid DM yang diantaranya adalah dislipidemia dan hipertensi 

yang berujung pada penyakit kardiovaskular. Dengan mengetahui profil dislipidemia 

dan hipertensi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 diharapkan dapat memberikan 

gambaran kepada masyarakat sehingga terjadi upaya pencegahan atas penyakit tersebut 

oleh masyarakat Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana profil dislipidemia pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di poli 

rawat jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo? 

2. Bagaimana profil hipertensi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di poli 

rawat jalan diabets RSUD Dr. Soetomo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1   Tujuan Umum 

Menjelaskan profil dislipidemia dan hipertensi pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 di poli rawat jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo 

1.3.2   Tujuan Khusus 

1. Mengetahui persebaran dislipidemia dan hipertensi pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2 di poli rawat jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo 

2. Mengetahui distribusi karakterisik dislipidemia dan hipertensi pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2 di poli rawat jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

persebaran dislipidemia dan hipertensi pada diabetes mellitus tipe 2 di poli 

rawat jalan diabetes RSUD Dr. Soetomo  

1.4.2   Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran persebaran dislipidemia 

dan hipertensi pada diabetes mellitus tipe 2 sehingga meningkatkan deteksi dini 

dan upaya pencegahan pada masyarakat akan diabetes mellitus dan 

komorbiditasnya sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit 

jantung koroner.  
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