
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kadar gula darah adalah jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah 

(Dorland,2010). Penyakit yang berkaitan dengan gula darah adalah diabetes 

mellitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar 

glukosa darah melebihi batas normal dan terjadinya gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh kekurangan hormon 

insulin secara relatif maupun absolut. Apabila dibiarkan tidak terkendali dapat 

menimbulkan komplikasi metabolik akut maupun komplikasi vaskuler jangka 

panjang, baik mikroangiopati maupun makroangiopati (Lemone & Burke, 2008). 

Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka insidensi dan prevalensi diabetes mellitus di berbagai penjuru 

dunia, badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) memprediksi 

adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus yang menjadi salah 

satu ancaman kesehatan global (PERKENI, 2015). Pada tahun 2015 Indonesia 

menjadi peringkat ke tujuh dunia untuk prevalensi diabetes tertinggi  bersama 

dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Meksiko.  

Di Indonesia Diabetes Mellitus mengalami peningkatan dari 1,1% pada 

tahun 2007  menjadi 2,1% pada tahun 2013. Sedangkan di Sulawesi Tenggara 

juga terjadi  peningkatan dari 1,0% pada tahun 2007 menjadi 1,9% pada tahun 

2013 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1,3% 

(Balitbangkes, 2007, 2013, 2018). Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu 

kabupaten yang ada di Provinsi  Sulawesi Tenggara. Profil Sultra tahun 2017 
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menunjukkan bahwa penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit nomor 5 

tertinggi di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 Kabupaten 

Wakatobi berada pada urutan ke- 2 dari 12 kabupaten/ kota di Sulawesi 

Tenggara dengan prevalensi diabetes mellitus tertinggi yakni mencapai 1,8%. 

Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Kabupaten Wakatobi pada tahun 2018 

dengan jumlah kasus diabetes mellitus sebanyak 10,86% ( 3488 kasus), 

diantaranya 11,88% (2593 kasus) pada wanita dan  8,71% (895 kasus) pada pria. 

Di tahun 2019 data kasus  dari bulan Januari sampai November diperoleh jumlah 

kasus sebesar 15,29% ( 939 kasus) diantaranya 18,87% ( 655 kasus) pada wanita 

dan 10,6% (284 kasus) pada pria, dan berdasarkan data dari Puskesmas Wangi-

wangi pada tahun 2018 dengan jumlah diabetes mellitus sebanyak 28,36 %( 

kasus 333) diantaranya 28,50% ( 222 kasus) pada wanita dan 28,10 % ( 111 

kasus) pada pria (Anonim,2019).  Sedangkan berdasarkan indeks massa tubuh, 

Kab. Wakatobi berada pada urutan pertama dalam prevalensi BB lebih dan 

Obesitas masing-masing sebesar 14,52% dan 16,0 % dan berada diatas rata- rata 

provinsi sultra sebesar 11%  (gizi lebih) dan 12,4 % ( Obesitas). Adapun rasio 

lingkar pinggang dan panggul, kabupaten wakatobi menempati urutan ke- 2 

tertinggi didalam prevalensi obesitas sentral sebesar 26,42% atau berada diatas 

rata-rata provinsi sultra yaitu 23,02%.  

Diantara cara menilai status gizi adalah Indeks Massa Tubuh dan rasio 

lingkar pinggang dan pinggul. Peningkatan berat badan atau obesitas merupakan 

penyumbang utama dalam perkembangan kadar gula darah sehingga dapat 

menyebabkan diabetes mellitus. Menurut (Hermawan (2012)) Indeks Massa 

Tubuh  yang  meningkat dapat menyebabkan sensifitas terhadap insulin sehingga 
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aktifitas insulin menurun. Diantara cara menilai status gizi adalah Indeks Massa 

Tubuh  dan rasio lingkar pinggang dan pinggul sedangkan  pembengkakakan 

rasio pinggang-panggul bisa menandakan penumpukan lemak didalam perut 

(James, 1995 dalam Arisman 2010). Timbunan lemak yang berlebihan di dalam 

tubuh dapat mengakibatkan resistensi insulin yang berpengaruh terhadap kadar 

gula darah penderita diabetes mellitus (Waspadji, 2004). Timbunan lemak bebas 

yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya up-take (pengambilan) sel 

terhadap asam lemak bebas dan memacu oksidasi lemak yang pada akhirnya 

akan menghambat penggunaan glukosa dalam otot. Dari hasil penelitian status 

gizi menurut Masruroh (2018)  menunjukkan bahwa dari 30 responden, rata-rata 

status gizi responden berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) adalah 25,77 Kg/m 

2 yang menunjukkan status gizi obesitas. 

Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan pada kelompok orang 

dewasa. Jumlah orang dewasa bertambah tiap tahunnya, peningkatan usia 

tersebut sering diikuti dengan meningkatnya penyakit degeneratif dan masalah 

kesehatan lain pada kelompok ini. Hipertensi sebagai salah satu penyakit 

degeneratif yang sering dijumpai pada kelompok lansia (Abdullah, 2005). 

Penelitian tentang faktor resiko  penyebab tingginya prevalensi Diabetes 

Mellitus diwakatobi belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan 

tekanan darah dengan kadar gula darah orang dewasa di Kecamatan Wangi-

wangi Kabupaten Wakatobi.   
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B. Rumusan Masalah 

      Adakah hubungan indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan tekanan 

darah dengan kadar gula darah orang dewasa di Kecamatan Wangi-wangi 

Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan 

tekanan darah dengan kadar gula darah orang dewasa di Kecamatan Wangi-

wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui distribusi Indeks Massa Tubuh pada orang dewasa di 

Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

b. Untuk mengetahui distribusi rasio lingkar pinggang pada orang dewasa 

di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

c. Untuk mengetahui distribusi tekanan darah pada orang dewasa di 

Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

d. Untuk mengetahui distribusi kadar gula darah pada orang dewasa di 

Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 
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e. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan kadar gula 

darah orang dewasa di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

f. Untuk mengetahui hubungan rasio lingkar pinggang dengan kadar gula 

darah orang dewasa di Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

g. Untuk mengetahui hubungan  tekanan darah dengan kadar gula darah 

orang dewasa diKecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Puskesmas  

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan tentang hubungan 

indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan tekanan darah dengan kadar 

gula darah orang dewasa dan mengambil kebijakan dalam upaya 

menurunkan prevalensi hipertensi dan dm di Kecamatan Wangi-wangi 

Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara  

2. Masyarakat  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat 

mengenai Hubungan indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang dan 

tekanan darah dengan kadar gula darah orang dewasa  dan pencegahan  

indeks massa tubuh, lingkar pinggang, hipertensi dan diabetes mellitus 

diKecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 
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3. Peneliti 

a. Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu 

yang didapat selama pendidikan dan menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam membuat penelitian ilmiah. 

b. Menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan indeks massa tubuh, 

rasio lingkar pinggang dan tekanan darah dengan kadar gula darah orang 

dewasa diKecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

No Peneliti 
Judul  Desain 

penelitian  

Hasil  Persamaan  Perbedaa

n  

1. Fitrah 

dan 

Amirul 

(2016) 

Hubungan 

Kadar Gula 

Darah 

Dengan 

Tekanan 

Darah Pada 

Pasien 

Diabetes 

Melitus Tipe-

2 di Rumah 

Sakit Umum 

Pusat Haji 

Adam Malik 

Tahun 2016 

Metode 

Observasional 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Ada 

hubungan 

kadar gula 

darah dengan 

Tekanan 

darah pada 

pasien 

diabetes 

Melitus tipe-

2 

Desain 

penelitian, 

variabel 

yang 

ditelitiTek

anan 

Darah 

Lokasi, 

sampel,ju

mlah 

sampel, 

dan 

sumber 

data 

2. Masruro

h, (2018) 

Hubungan 

umur dan 

status gizi 

dengan kadar 

gula darah 

penderita 

diabetes 

mellitus  

analitik 

korelasional 

Ada 

hubungan  

umur dan 

status gizi 

dengan kadar 

gula darah 

penderita 

diabetes 

mellitus 

Desain 

penelitian, 

variabel 

yang 

diteliti( 

umur dan 

status gizi) 

Lokasi, 

sampel,j

umlah 

sampel, 

dan 

sumber 

data 

3.  I Dewa 

Gede 

Indra 

Pratama 

Putra,Ida 

Ayu 

Putri 

Wirawat,

Ni 

Nyoman 

Mahartin

i (2019) 

Hubungan 

kadar gula 

darah dengan 

hipertensi 

pada pasien 

diabetes 

mellitus tipe 

2 di RSUP 

Sanglah 

Cross 

Sectional 

Study 

Ada 

hubungan 

kadar gula 

darah dengan 

hipertensi 

pada pasien 

diabetes 

mellitus tipe 

2 di RSUP 

Sanglah 

Desain 

penelitian 

, variabel 

yang 

diteliti(tek

anan 

darah) 

Lokasi, 

sampel,j

umlah 

sampel, 

dan 

sumber 

data 
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