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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak dan investasi bagi semua warga negara Indonesia. 

Hak atas kesehatan ini dilindungi oleh konstitusi dan merupakan investasi bagi 

masyarakat, sebab kesehatan merupakan modal dasar yang sangat diperlukan oleh 

segenap masyarakat untuk dapat beraktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing, sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga (Thabrany, 2014). Status Kesehatan 

Masyarakat dapat menurun, salah satunya disebabkan oleh Penyakit Tidak 

Menular. 

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyebab utama kematian dan 

ketidakmampuan fisik yang diderita oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. 

Menurut World Health Organization (WHO), kematian akibat PTM diperkirakan 

akan terus meningkat di seluruh dunia, peningkatan terbesar akan terjadi di               

negara-negara menengah dan miskin. Lebih dari dua pertiga (70%) dari populasi 

global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit 

jantung, stroke dan diabetes (Kemenkes,RI, 2012). Di negara-negara dengan 

tingkat ekonomi rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada            

orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh PTM. 

Sedangkan, di negara-negara maju menyebabkan 13% kematian. PTM yang 
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sebagian besar menyebabkan kematian adalah penyakit kardiovaskuler, kanker, 

serta Diabetes Mellitus (DM) (Pusdatin,RI, 2012). 

Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka insidensi dan prevalensi Diabetes Mellitus di berbagai penjuru 

dunia. WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang Diabetes 

Mellitus yang menjadi salah satu ancaman kesehatan global (PERKENI, 2015). 

Selain itu, terdapat 415 juta orang mengalami Diabetes Mellitus di dunia pada 

tahun 2015 dan tahun 2040 diperkirakan akan meningkat mencapai 642 juta 

orang. Dari data yang didapatkan tersebut menunjukkan 193 juta kasus dengan 

Diabetes Mellitus tidak terdiagnosis dan Diabetes Mellitus menyebabkan 

kematian 5 juta jiwa pada tahun 2015 (IDF, 2015). 

Sementara itu, pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat ke-4 tertinggi di 

dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Bahkan, jumlah pengidap 

Diabetes Mellitus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data WHO 

memperkirakan jumlah penderita Diabetes Mellitus tipe 2 di Indonesia akan 

meningkat signifikan hingga 21,3 juta jiwa pada 2030 mendatang. Selain itu, 

prevalensi Diabetes Mellitus menurut konsensus Perkeni 2015 pada penduduk 

umur > 15 tahun adalah 10,9% (Riskesdas, 2018).  

Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi Diabetes Mellitus berdasarkan 

diagnosis dokter pada penduduk >15 tahun di provinsi Bali yaitu 1,8%. Jumlah 

penderita Diabetes Mellitus di Provinsi Bali yang menjalani rawat jalan serta 

rawat inap meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data di Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali pada tahun 2014 di Kota Denpasar yaitu 1520 orang yang tercatat 
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terkena Diabetes Mellitus. Salah satu rumah sakit yang menerima pasien Diabetes 

Mellitus adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Denpasar. Data 

RSUD Wangaya melaporkan bahwa pada tahun 2018 jumlah pasien Diabetes 

Mellitus yang menjalani rawat jalan adalah sebanyak 8436 orang, dengan kadar 

glukosa darah sewaktu rata-rata berkisar antara 150 s/d 250 mg/dl (Rekam Medik 

RSUD Wangaya Denpasar, 2018). Hal tersebut disebabkan karena kebiasaan 

masyarakat adalah mengonsumsi makanan yang berlemak, manis dan asin. 

Konsumsi makanan tinggi energi, karbohidrat, lemak, gula, makanan dan 

minuman yang manis berisiko terhadap kejadian Diabetes Mellitus (Linder MC 

dalam Nur, 2016). 

Penyakit Diabetes Mellitus sangat berhubungan dengan pola konsumsi 

makanan terutama sumber karbohidrat yang banyak terkandung dalam kelompok 

serealia. Menurut laporan Studi Diet Total (SDT) tahun 2014 menunjukkan bahwa 

hampir seluruh penduduk Indonesia mengonsumsi beras dan olahannya yaitu 

sebesar 97,7%. Sementara itu, proporsi penduduk Indonesia mengonsumsi gula 

yaitu lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2000 mg, serta lemak lebih dari 67 

gram. Sedangkan, proporsi penduduk Indonesia mengonsumsi sayuran daun 

adalah 79,1% dan sayuran buah/akar dan sayuran lainnya adalah kurang dari 1% 

penduduk serta proporsi penduduk Indonesia mengonsumsi buah-buahan masih 

rendah yaitu 33,5 gram. Sementara itu, konsumsi sayur dan buah di Provinsi Bali 

pada tahun 2013 yaitu 96.5% dari yang dianjurkan (400-600 gram perhari) 

(Riskesdas,  2013). 

Berdasarkan beberapa kajian, konsumsi serat memberikan efek yang positif 

terhadap kadar glukosa darah pada Diabetes Mellitus Tipe 2. Serat makanan akan 
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memperlambat proses pengosongan lambung dan penyerapan glukosa oleh usus 

halus. Studi pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Texas melaporkan diet 

tinggi serat akan menurunkan kadar glukosa darah. Pengaturan makan dengan 

kandungan serat yang tinggi dapat membantu sel-sel lebih sensitif terhadap 

insulin untuk mengatur kadar glukosa darah. Serat larut air menghambat aliran 

glukosa ke dalam darah sehingga konsentrasi glukosa dalam darah stabil (Leoni 

dalam Zahroh, 2017). Selain itu, serat membuat rasa kenyang lebih lama di dalam 

tubuh sehingga jarak waktu merasa lapar lebih lama (Santosa dalam Zahroh, 

2017). 

Kebiasaan makan tinggi energi dan lemak serta rendah serat merupakan salah 

satu pemicu kejadian Diabetes Mellitus selain juga rendahnya aktivitas fisik 

ataupun olah raga. Serat pangan diketahui memiliki efek terhadap penggunaan 

glukosa dalam tubuh. Asupan serat pangan ini dapat diperoleh dari produk-produk 

nabati terutama sayur dan buah. Sayur dan Buah mengandung antioksidan dan 

senyawa fitokimia yang bermanfaat sebagai penurun kadar glukosa darah 

(Nurohmi, 2017). Konsumsi buah dan sayur menurut (Carter et al., 2010) dalam 

beberapa studi meta analisis dapat mengurangi risiko Diabetes Mellitus tipe 2 jika 

dibandingkan dengan subyek yang konsumsinya rendah. Selain itu, konsumsi 

serat sesuai kebutuhan dapat menimbulkan rasa kenyang akibat masuknya 

karbohidrat kompleks yang menyebabkan menurunnya selera makan. Serat juga 

mengandung kalori rendah sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

Penderita Diabetes Mellitus sebaiknya melaksanakan serta memperhatikan 

yang berhubungan dengan penatalaksanaan sesuai prinsip 3 J yaitu jumlah energi 

yang dibutuhkan, jadwal makan yang harus diikuti dan jenis makanan yang harus 
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diperhatikan. Tujuannya agar kadar glukosa darah dalam keadaan normal 

(Hasdiah, 2012). Berdasarkan jenis bahan makanan yang dianjurkan untuk 

dikonsumsi adalah yang berserat tinggi yaitu 25 gram yang banyak terkandung 

pada sayur dan buah. 

Mengingat akan tingginya prevalensi Diabetes Mellitus dan rendahnya 

konsumsi buah dan sayur masyarakat Bali serta  pentingnya konsumsi buah dan 

sayur untuk mencegah peningkatan kadar glukosa darah untuk menunjang 

produktivitasnya agar dapat mencapai kesejahteraan yang optimal, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti gambaran pola konsumsi sayur dan buah serta kadar 

glukosa darah pada penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah 

Wangaya Denpasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Gambaran 

Pola Konsumsi  Sayur dan Buah serta Kadar Glukosa Darah Penderita Diabetes 

Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah   

sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola konsumsi sayur dan 

buah serta kadar glukosa darah penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit 

Umum Daerah Wangaya Denpasar. 
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2. Tujuan Khusus 

        Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi karakteristik penderita Diabetes Mellitus rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar 

b. Menentukan pola konsumsi sayur penderita Diabetes Mellitus di Rumah 

Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar 

c. Menentukan pola konsumsi buah penderita Diabetes Mellitus di Rumah 

Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar 

d. Menilai kadar glukosa darah penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit 

Umum Daerah Wangaya Denpasar 

e. Mendeskripsikan gambaran kadar glukosa darah dan pola konsumsi sayur 

penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya 

Denpasar 

f. Mendeskripsikan gambaran kadar glukosa darah dan pola konsumsi buah 

penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya 

Denpasar 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan dapat 

dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Khususnya gambaran pola konsumsi 

sayur dan buah serta kadar glukosa darah penderita Diabetes Mellitus di Rumah 

Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar. 
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2. Secara Praktis 

a. Peneliti  

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat digunakan sebagai salah 

satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Jurusan Gizi Politeknik 

Kesehatan Denpasar. 

b. Subyek Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi subyek penelitian adalah memperoleh informasi 

tentang gambaran pola konsumsi sayur dan buah serta kadar glukosa darah subyek 

penelitian serta memperoleh informasi tentang manfaat sayur dan buah untuk 

mencegah peningkatan kadar glukosa darah. 

c. Pelayanan Kesehatan 

Manfaat penelitian ini bagi pelayanan kesehatan adalah dapat dijadikan 

sebagai referensi gambaran pola konsumsi sayur dan buah serta kadar glukosa 

darah penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya 

Denpasar. 

d. Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat dijadikan sebagai 

referensi terutama masyarakat yang telah mengidap Diabetes Mellitus untuk dapat 

mengatur pola konsumsinya agar meningkatkan konsumsi sayur dan buah perhari 

sehingga meminimalisir fluktuasi kadar glukosa darah. 

 

 


