
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

    Diabetes adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak 

menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah atau glukosa), 

atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang 

dihasilkannya. Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, 

menjadi salah satu dari empat penyakit tidak menular prioritas yang menjadi 

target tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. Jumlah kasus dan prevalensi 

diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. (World Health 

Organization Global Report, 2016). 

    Diabetes biasanya sudah terjadi pada usia anak-anak dimana diabetes 

tersebut terbagi menjadi beberapa tipe yaitu 1,2, dan 3. Untuk DM tipe 1 

Biasanya pertama diketahui saat usia anak-anak, remaja atau dewasa muda. Pada 

tipe ini semua sel beta dari kelenjar pankreas sudah rusak, sehingga insulin 

merupakan pilihan obat satu-satunya. (Soegondo, 2015). 

    Diabetes tipe II. Pada diabetes tipe II terdapat dua masalah utama yang 

berhubungan dengan insulin yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi 

insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan 

sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan resptor tersebut, terjadi suatu 

rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin 

pada diabetes tipe II disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan 



demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa 

oleh jaringan. (Harmiah, 2019). 

    Peningkatan jumlah penderita DM, berkaitan dengan beberapa faktor yaitu 

faktor resiko yang tidak dapat diubah, faktor risiko yang dapat diubah dan faktor 

lain. Menurut Soegondo (2015) bahwa DM berkaitan dengan faktor risiko yang 

tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan DM (first degree relative), 

umur ≥ 45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi > 

400 gram atau riwayat pernah menderita DM gestasional dan riwayat lahir 

dengan berat badan rendah (<2,5 kg). Faktor risiko yang dapat diubah meliputi 

obesitas berdasarkan IMT ≥ 25 kg/m2 atau lingkar perut ≥ 80 cm pada wanita 

dan ≥90 cm pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia dan 

pola makan yang tidak sehat. (Soegondo (2015) 

    Estimasi kejadian DM di dunia pada tahun 2015 yaitu sebesar 415 juta jiwa. 

Amerika Utara dan Karibia 44,3 juta jiwa, Amerika Selatan dan Tengah 29,6 

juta jiwa, Afrika 14,2 juta jiwa, Eropa 59,8 juta jiwa, Pasifik Barat 153,2 juta 

jiwa, Timur Tengah dan Afrika Utara 35,4 juta jiwa. Prevalensi kejadian DM di 

Asia Tenggara sebanyak 78,3 juta jiwa. Indonesia menduduki peringkat ke-7 di 

dunia dengan prevalensi sebanyak 10 juta jiwa setelah China, India, Amerika 

Serikat, Brazil, Rusia, dan Mexico. Pada tahun 2040 data tersebut diperkirakan 

akan terus meningkat, dimana 1 dari 10 orang dewasa akan menderita DM 

(Kemenkes. 2018). 

    Di Indonesia sendiri, berdasarkan data terbaru Riset Kesehatan Dasar 2018, 

secara umum angka prevalensi diabetes mengalami peningkatan cukup 

https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3690822/sadari-diabetes-mengincar-usia-anak-dan-remaja


signifikan selama lima tahun terakhir. Di tahun 2013, angka prevalensi diabetes 

pada orang dewasa mencapai 6,9 persen, dan di tahun 2018 angka terus 

melonjak menjadi 8,5 persen. 

    Dengan dukungan teori, pengamatan dan study literature yang dilakukan 

pada pasien untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi 

penyebab penyakit Diabetes Mellitus maka penulis tertarik untuk menggali lebih 

dalam mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Diabetes 

Mellitus.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh IMT dengan penyakit Diabetes Melitus tipe 2 ? 

2. Apakah ada pengaruh usia dengan penyakit Diabetes Melitus tipe 2 ? 

3. Apakah ada pengaruh aktifitas fisik dengan penyakit Diabetes Melitus tipe 2 

? 

4. Apakah ada pengaruh stres dengan penyakit Diabetes Melitus tipe 2 ? 

 

C. Tujuan 

1. Umum 

 Adapun tujuan umum penelitian dalam pengkajian ini adalah untuk 

mengetahui faktor apa saja yang memiliki hubungan dengan penyakit 

diabetes mellitus tipe 2. 

2. Khusus 



a. Untuk mengetahui pengaruh IMT dengan Diabetes Melitus tipe 2 

b. Untuk mengetahui pengaruh usia dengan Diabetes Melitus tipe 2 

c. Untuk mengetahui pengaruh aktifitas dengan Diabetes Melitus tipe 2 

d. Untuk mengetahui pengaruh stres dengan Diabetes Melitus tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

D. Manfaat Peneitian 

1. Manfaat Teoritis 

penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan 

bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam 

rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah Mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak kampus dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa. Selain itu, dapat meningkatkan terjalinnya 

kerjasama dalam lingkungan kampus. 



b. Memperluas wawasan bagi dosen tentang bagaimana bentuk Literatur 

View sehingga dapat membantu mahasiswa dan sebagai umpan balik 

dari dosen, untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. 

c. Membuat perasaan lebih ingin mengetahui bagaimana bentuk literatur 

view, karena literatur view ini merupakan hal baru bagi kampus sehinga 

meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam proses pembuatan skripsi 

literatur ini. 

 


