
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

   Pelaksanaan diet hendaknya disertai dengan latihan jasmani dan perubahan 

perilaku tentang makanan. Sesuai konsensus Pengelolaan Diabetes di Indonesia 

(2002) oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, penyakit Diabetes Melitus dibagi 

menjadi 4 golongan yaitu Diabetes Melitus Tipe I, Diabetes Tipe II, Diabetes 

Gestrasional dan tipe lain. (Almatsier, 2010) 

Berdasarkan data terbaru rikesdas menunjukkan bahwa prevalensi Penyakit 

Tidak Menular (PTM) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Riskesdas 

tahun sebelumnya. Secara umum angka prevalensi diabetes mellitus  mengalami 

peningkatan cukup 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. (Rikesdas, 2018) 

Prevalensi diabetes semakin meningkat karena kurang memperhatikan pola 

makan dan aktivitas fisik sehingga mengganggu fungsi kerja insulin. Dalam 

Penatalaksanaan pasien diabetes mellitus dikenal 4 pilar penting dalam mengontrol 

perjalanan penyakit dan komplikasi. Empat pilar tersebut adalah edukasi, terapi 

nutrisi, aktifitas fisik dan farmakologi. (Berawi, 2015). 
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Prinsip diit diabetes mellitus adalah tepat jumlah, jadwal dan jenis 

(Tjokroprawiro, 2006). Diit tepat jumlah, jadwal dan jenis yang dimaksud adalah 

jumlah kalori yang diberikan harus habis, jangan dikurangi atau ditambah sesuai 

dengan kebutuhan, jadwal diit harus sesuai dengan intervalnya yang dibagi menjadi 6 

waktu makan, yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan, jenis 

makanan yang manis harus dihindari karena dapat meningkatkan jumlah kadar gula 

darah. Hal ini dilakukan untuk menghindari komplikasi yang disebabkan 

hiperglikemi dan hipoglikemi. (Suprihatin, 2012) 

Menurut Lopulalan (2008) dalam (Theresia Dewi, 2018) kepatuhan dapat 

sangat sulit, dan membutuhkan faktor-faktor yang mendukung agar kepatuhan dapat 

berhasil. Faktor pendukung tersebut adalah dukungan keluarga, pengetahuan, dan 

motivasi agar menjadi bias dengan perubahan yang dilakukan dengan cara mengatur 

untuk meluangkan waktu dan kesempatan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri.  

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam tindakan penderita 

diabetes melitus, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih mudah 

dilaksanakan dari pada yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan erat 

hubungannya dengan perilaku, karena dengan pengetahuan pasien memiliki alasan 

atau landasan untuk  mengambil suatu keputusan atau pilihan (Waspadji, 2007) 

dalam (Theresia Dewi, 2018). Penerapan diet merupakan salah satu komponen utama 

dalam keberhasilan penatalaksanaan diabetes, akan tetapi sering kali menjadi kendala 

dalam pelayanan diabetes karena dibutuhkan kepatuhan dan motivasi dari pasien itu 

sendiri (Setyorini, 2017). 



3 
 

Kesenjangan pengetahuan yang kurang diperhatikan di antara orang-orang 

yang hidup dengan diabetes maupun orang yang belum menderita penyakit diabetes 

melitus menjadi hambatan dalam diet sehat dan tindakan gaya hidup lainnya. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan salah satu domain yang sangat penting untuk  

terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Karena berdasarkan pengalaman, 

apabila seseorang mempunyai pengetahuan maka akan lebih mudah untuk melakukan 

suatu tindakan  dan berdasarkan penelitian ternyata perilaku yang didasari 

pengetahuan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmojo, 2007). Salah satu 4 pilar pengendalian gula darah pada diabetes melitus 

adalah pengetahuan. 

Pada saat akan melakukan melakukan penelitian ini terjadi keadaan pandemi 

virus covid-19, dengan mengikuti anjuran pemeritah yaitu social distancing. 

Sehingga tidak dapat mengumpulkan data langsung ke pasien. Oleh karena itu akibat 

waktu yang singkat dalam penyusunan, penulis mengambil bentuk peneltian studi 

literatur. Penelitian studi literatur yaitu penelitian yang melakukan penelusuran 

pustaka berupa tulisan, jurnal dan naskah publikasi.  

  Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil studi literatur dengan 

judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Diet Diabetes Dan Kepatuhan Diet Penderita 

Diabetes Melitus Tipe 2” 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelusuran pustaka 

ini adalah “Bagaimanakah Hubungan Tingkat Pengetahuan Diet Diabetes dan 

Kepatuhan Diet Penderita Diabetes tipe 2 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan Hubungan Tingkat Pengetahuan Diet Diabetes dan Tingkat 

Kepatuhan Diet Penderita Diabetes tipe 2 

2. Tujuan Khusus 

a. Mempelajari melalui studi literatur tentang tingkat pengetahuan penderita 

Diabetes Melitus tipe 2 tentang diet Penyakit Diabetes 

b. Mempelajari melalui studi literatur tentang tingkat kepatuhan diet penderita 

Diabetes tipe 2  

c. Menganalisis melalui studi literatur tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Tentang Diet Diabetes dan Kepatuhan Penderita Dalam Menjalankan Diet  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritas 

Hasil pengstudi literatur ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan 

terutama mengenai  tingkat pengetahuan diet diabetes dan kepatuhan menjalankan 

diet penderita diabetes tipe 2. 
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2. Manfaat teoritis  

Hasil pengstudi literatur ini diharapkan dapat  sebagai  acuan atau pedoman 

dalam  menjalani diet diabetes melitus sehingga gula darah penderita pasien dapat 

stabil terhindar dari komplikasi yang disebabkan oleh gula darah penderita.   

 


