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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Self Care Management pada Diabetes Melitus  

1. Pengertian Teori Self Care  

Teori keperawatan mandiri (self-care) dikemukakan oleh Dorothea E. Orem 

pada tahun 1971 dan dikenal dengan teori defisit perawatan diri (self-care deficit 

nursing theory-SCDNT) (Nursalam, 2020). Self-care diartikan sebagai wujud 

perilaku seseorang dalam menjaga kehidupan, kesehatan, perkembangan, dan 

kehidupan di sekitarnya (Madmoli et al., 2019). Pada konsep self-care, Orem 

menitikberatkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

self-care untuk dirinya sendiri dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk 

kesehatannya (Alligood, 2017). Self-care dalam konteks pasien dengan penyakit 

kronis merupakan hal yang kompleks dan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan 

manajemen serta kontrol dari penyakit kronis tersebut (Angeli et al., 2019).  

2. Self Care Management pada Diabetes Melitus  

Self Care Management pada Diabetes Melitus merupakan tindakan yang 

dilakukan individu untuk mengelola penyakit DM, berupa pengobatan dan 

pencegahan komplikasi. Semakin baik self care management DM, maka kadar gula 

darah akan terkontrol dengan baik dan pada akhirnya komplikasi dapat dicegah, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita DM (Wahyunah et al., 

2020). Tujuan dari self care management yang baik adalah terkontrolnya indeks 

glikemik. GDS merupakan salah satu komponen dari indeks glikemik yang dapat 

diukur.  
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Peningkatan kadar glukosa darah setelah makan atau minum merangsang 

pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga mencegah kenaikan kadar glukosa 

darah dan menyebabkan kadar glukosa darah menurun secara perlahan. Aspek yang 

terdapat pada self care management pada DM adalah pola makan (diet), aktivitas 

fisik/olahraga, monitoring gula darah, kepatuhan konsumsi obat, dan perawatan 

kaki (Erida Silalahi, 2021). Pelaksanaan self care management pada Diabetes 

Melitus, antara lain :  

a. Pengaturan Pola Makan (diet) 

Penatalaksanaan diet pada penderita DM bertujuan untuk menurunkan berat 

badan dan perbaikan kadar glukosa dan lemak darah pada penderita yang gemuk. 

Diet dilakukan untuk mengontrol kadar gula darah, agar tidak melebihi batas 

normal (Ibrahim, 2018). Dalam pelaksanaan diet pada DM dimulai dari menilai 

status nutrisi dan gizi pasien dengan menghitung indeks massa tubuh (IMT). Indeks 

Massa Tubuh yang melebihi normal dapat meningkatkan risiko peningkatan kadar 

gula dalam darah. Dengan penurunan berat badan, maka diabetes dapat dicegah 

ataupun ditunda (Azizah, 2020). Pengukuran IMT bertujuan untuk mengetahui 

apakah penderita mengalami obesitas, normal, kurang gizi. IMT normal pada 

dewasa adalah antara 18,5-25,0 (Kementerian Kesehatan RI, 2018).  

Diet pada penderita diabetes melitus harus memperhatikan 3J, yaitu :  

1) Jumlah kalori yang dibutuhkan 

2) Jadwal makanan yang harus diikuti 

3) Jenis makanan yang harus diperhatikan 
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Tabel 1  

Komposisi Diet Diabetes 
 

Kandungan Jumlah yang 

dianjurkan 

Keterangan 

Karbohidrat 

 

 

 

 

Lemak   

 

 

Protein  

 

 

Natrium  

Serat  

 

 

Pemanis 

alternatif 

45 – 65 % dari 

total asupan 

energi 

 

 

20 - 25 % dari 

kebutuhan kalori 

 

10 – 20 % total 

asupan energi 

 

<2300 mg/hari 

20 – 35 mg/hari 

Terutama karbohidrat yang berserat tinggi. 

Pembatasan karbohidrat total <130 g/hari 

tidak dianjurkan. 

Anjurkan makan tiga kali sehari dan bila 

perlu makanan selingan.  

Tidak melebihi 30% total asupan energi.  

Konsumsi kolesterol dianjurkan <200 

mg/hari.  

Sumber protein yang baik : ikan, udang, cumi 

daging tanpa lemak, produk susu rendah 

lemak, tahu, dan tempe. 

Sama dengan orang sehat 

Serat dari kacang-kacangan, buah, dan 

sayuran serta sumber karbohidrat yang 

tinggi serat  

Aman digunakan sepanjang tidak 

melebihi batas aman (Accepted Daily 

Intake/ADI) 

Sumber : (PERKENI, 2020) 

 

b. Latihan fisik (olahraga) 

Latihan fisik merupakan pilar utama dari self care management DM. 

Meningkatnya kadar glukosa darah pada penderita DM dikarenakan kurangnya 

aktivitas fisik. Resistensi insulin merupakan masalah utama yang dialami penderita 

DM, menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke sel. Saat melakukan latihan fisik, 

glukosa yang digunakan oleh otot menjadi lebih banyak sehingga menurunkan 
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konsentrasi glukosa darah. Manfaat lain dari latihan fisik adalah mencegah 

kegemukan dan gangguan lipid darah sehingga dapat menurunkan risiko 

komplikasi akibat DM (Istiyawanti et al., 2019).  

Latihan fisik yang dianjurkan bagi penderita DM antara lain, aerobik dengan 

intensitas sedang (60-70% denyut jantung maksimal) seperti jalan cepat, jogging, 

bersepeda santai , latihan keseimbangan, dan berenang (Ardiani et al., 2021). Pada 

senam aerobik, variasi gerakan yang banyak terutama gerakan dasar pada kaki dan 

jalan cepat dapat memenuhi kriteria CRIPE (continuous, rhythmical, interval, 

progresif, and endurance) yang artinya dilakukan secara terus menerus tanpa 

berhenti sehingga otot berkontraksi dan dapat memperlancar sirkulasi.  

Prinsip olahraga pada pasien diabetes melitus menurut (PERKENI, 2020) adalah : 

1) Frekuensi olahraga tiap minggu sebaiknya 3-5 kali secara teratur 

2) Intensitas olahraga ringan dan sedang (60-70% maximus heart rate) 

3) Durasi 30-60 menit 

4) Jenis latihan seperti latihan jasmani endurans (aerobic) 

c. Monitoring gula darah  

Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) atau lebih dikenal dengan 

pemantauan glukosa darah secara mandiri, dirancang untuk mendeteksi dini 

hiperglikemi dan hipoglikemi yang akan meminimalisir komplikasi diabetes jangka 

panjang (IDF, 2019). SMBG merupakan indikator penting, karena hasil dari 

pengukuran ini dapat digunakan sebagai penilai keberhasilan pengobatan penderita 

DM. Menurut Simmon (2002) dalam Manuntung (2019) pada pasien DM 

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah secara mandiri adalah 2 

kali dalam seminggu. Dengan melakukan pemeriksaan glukosa darah secara 
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mandiri dan teratur, maka pasien akan mengetahui dampak penatalaksanaan DM 

pada dirinya dan semakin memperkuat perilaku perawatan dirinya. 

Pada penderita DM yang menjalani terapi insulin kerja panjang dan sulit 

mencapai gula darah dalam rentang normal termasuk kondisi hipoglikemi dan 

hiperglikemi sangat penting untuk memperhatikan waktu pelaksanaan Self-

Monitoring of Blood Glucose yang tepat (Sepdianto et al., 2019). Untuk mengukur 

SMBG dapat menggunakan alat Glukometer. Pada alat ini diperlukan keterampilan 

pasien seperti ketajaman penglihatan, kecerdasan, kebiasaan pengunaan. Dalam hal 

ini perawat bisa menjadi fasilitator untuk mengajarkan teknik pemantauan gula 

darah yang dilakukan di rumah.  

d. Terapi Farmakologis / Minum Obat DM 

Tujuan dari terapi farmakologis adalah pencapaian kadar glukosa darah dalam 

rentang normal atau mendekati normal. Terapi farmakologis pada DM salah 

satunya adalah pemberian insulin. Insulin diperlukan secara kontemporer selama 

sakit, infeksi, kehamilan, pembedahan, dan beberapa kejadian stress pada penderita 

DM Tipe 2.  

Terapi farmakologis yang diberikan pada penderita DM meliputi terapi per oral 

dan terapi melalui injeksi/suntik. Terapi per oral meliputi obat pemacu pengeluaran 

insulin yaitu Sulfonilurea, Glinid, dan obat untuk peningkat sensitivitas insulin 

yaitu Metformin dan Tiazolidindion. Untuk terapi injeksi, yaitu insulin, agonis, dan 

kombinasi keduanya yang biasanya diberikan pada kondisi hiperglikemi berat yang 

disertai ketosis atau gagal terapi per oral (PERKENI, 2020).  

Pengobatan/ terapi farmakologi pada penderita DM berpengaruh terhadap 

pengendalian kadar gula darah karena obat anti diabetes memiliki sifat seperti 
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menurunkan resistensi insulin, meningkatkan sekresi insulin, menghambat 

glukonesis, dan mengurangi absorbsi glukosa dalam usus halus (Istiyawanti et al., 

2019). Kepatuhan penderita DM dalam minum obat DM dapat mencegah 

komplikasi kronis yang terjadi pada penyakit DM.  

e. Perawatan kaki 

Perawatan kaki merupakan aktifitas penting yang harus dilakukan penderita 

DM yang bertujuan mengurangi risiko ulkus kaki. Hal- hal yang harus diperhatikan 

saat perawatan kaki adalah memeriksa kondisi kaki setiap hari, mencuci kaki 

dengan bersih dan mengeringkannya dengan lap, memilih alas kaki yang nyaman, 

serta mengecek bagian sepatu yang digunakan (Safitri, 2016).  

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Care Management Pada DM 

a. Usia  

Pada penderita DM biasanya terjadi pada usia diatas 30 tahun dan banyak 

dialami oleh usia dewasa diatas 40 tahun karena resistensi insulin meningkat pada 

usia 40-60 tahun. Semakin meningkatnya usia maka prevalensi DM semakin 

meningkat (Ningrum et al., 2019). Penelitian Sousa (2011) dalam Ningrum et al 

(2019) menyatakan bahwa bertambahnya usia seseorang maka bertambah tingkat 

kedewasaannya, sehingga seseorang mampu berfikir secara rasional mengenai 

manfaat yang akan diterima ketika melakukan self care management diabetes.  

b. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin dapat memberikan konstribusi terhadap self care management 

penderita DM . Penderita DM dengan jenis kelamin perempuan menunjukkan self 

care management lebih baik dibandingkan dengan penderita berjenis kelamin laki-

laki. Self care management DM dapat dilakukan siapa saja baik laki-laki maupun 



14 
 

perempuan, namun pada nyatanya perempuan tampak lebih peduli terhadap 

kesehatannya sehingga ia akan berusaha secara optimal dalam melakukan self care 

management pada penyakit yang dideritanya (Ningrum et al., 2019).  

c. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan merupakan indikator bahwa seseorang telah menempuh 

jenjang pendidikan formal, namun bukan indikator bahwa telah menguasai bidang 

ilmu. Pendidikan yang baik tentu menghasilkan perilaku positif sehingga lebih 

terbuka dan obyektif dalam menerima informasi, khususnya dalam tindakan self 

care management DM. Penderita dengan pendidikan tinggi pada umumnya akan 

memiliki pemahaman yang baik tentang pelaksanaan Self care managementpada 

DM dan akan sering mencari informasi tentang penyakitnya melalui media 

dibandingkan dengan tingkat pendidikan penderita yang rendah (Ningrum et al., 

2019).  

d. Tingkat Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisiknya, Pekerjaan 

merupakan suatu kegiatan atau aktivitas seseorang untuk memperoleh penghasilan 

guna kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lama bekerja merupakan pengalaman 

individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan bahwa riwayat 

bekerja sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin baik pekerjaan seseorang, 

maka akan semakin baik juga pengetahuan tentang kesehatan.  

e. Lamanya Menderita DM  

Penderita dengan diagnosa DM lebih lama akan memiliki pengalaman dalam 

penatalaksanaan self care management yang cukup baik. Lama seseorang 

menderita DM berpengaruh terhadap perawatan diri diabetes dimana penderita 
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dengan diagnosa lama memiliki pemahaman yang lebih terhadap pentingnya 

perilaku manajemen diri diabetes sehingga mereka dengan mudah mencari 

informasi terkait dengan perawatan diabetes. Penderita dengan diagnosa penyakit 

bertahun-tahun dapat menerima penyakitnya dan pengobatannya, serta akan 

memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap penyakitnya dengan mengintegrasikan 

gaya hidup baru dalam kehidupan sehari-hari (Ningrum et al., 2019).  

f. Komunikasi petugas kesehatan  

Tingginya komunikasi petugas kesehatan dalam hal memberikan pendidikan 

kesehatan tentang aktivitas self care management diabetes maka aktivitas self-care 

pada penderita akan meningkat. Komunikasi petugas kesehatan terkait dengan 

pelayanan yang diberikan kepada klien berupa pemberian informasi/pendidikan 

yang meliputi aktivitas diet atau pengaturan pola makan, latihan fisik, monitoring 

gula darah, patuh minum obat, dan perawatan kesehatan. Informasi tersebut secara 

adekuat disampaikan kepada klien agar klien memiliki pemahaman berkaitan 

dengan penyakit yang dialami. Komunikasi dengan petugas kesehatan selain 

memberikan informasi juga penting dalam kepatuhan terhadap perencanaan 

pengobatan serta meningkatkan pencapaian hasil dari pengelolaan diabetes 

(Setiyawan, 2016).  

4. Pengukuran Self Care Management pada DM  

Pada penelitian ini menggunakan instrument kuesioner yang dibuat sendiri oleh 

peneliti berisi komponen self care management diabetes melitus dengan 20 

pernyataan yang terdiri dari komponen pengaturan makan (diet) 8 pernyataan, 

komponen aktivitas fisik (olahraga) 3 pernyataan, komponen monitoring gula darah 

3 pernyataan, komponen minum obat diabetes 2 pernyataan, komponen perawatan 
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kaki dengan 4 pernyataan. Menggunakan skala likert, skala Likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok 

mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional 

yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pada kuesioner ada pilihan jawaban dengan 1: 

tidak pernah, 2: jarang, 3: kadang-kadang, 4: selalu. Hasil pengukuran 

dikategorikan dalam kategori skor Baik : 76-100%, Cukup : 56-75% %, Kurang : 

<56%. 

 

B. Konsep Diabetes Melitus 

1. Pengertian Diabetes Melitus  

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena pankreas tidak efektif dalam mensekresi insulin, 

gangguan kerja insulin ataupun keduanya (American Diabetes Association, 2021). 

Hiperglikemia dapat mengakibatkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh 

darah, mata, ginjal, dan saraf (WHO Global Report, 2016).  

Diabetes melitus atau lebih dikenal dengan kencing manis adalah penyakit 

kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin (resistensi 

insulin). Insulin dihasilkan oleh pankreas dan berperan mengalirkan glukosa dari 

aliran darah menuju sel-sel tubuh yang digunakan sebagai sumber energi (IDF, 

2019). Pada pasien diabetes melitus mengeluhkan gejala yaitu polydipsia, polyuria, 

polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan (Rahmasari, 2019).  

2. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Menurut American Diabetes Association (2021) klasifikasi Diabetes Melitus 

dibagi menjadi 4 yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM gestasional. 

Namun jenis DM yang paling umum DM tipe 1 dan DM tipe 2.  
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a. Diabetes Melitus Tipe I / Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

DM tipe 1 disebabkan oleh autoimun reaksi di mana sistem kekebalan tubuh 

menyerang sel beta penghasil insulin dari pankreas. Akibatnya, tubuh menghasilkan 

sangat sedikit atau tidak ada insulin (IDF,2019). DM tipe 1 merupakan proses 

autoimun yang menyerang semua golongan umur, namun sering terjadi pada anak-

anak (Atkinson, 2012). 90 % anak-anak yang menderita DM tipe 1 mempunyai jenis 

antibodi ini (Bustan, 2007). Penderita DM tipe 1 membutuhkan insulin setiap hari 

guna mengontrol glukosa darahnya (IDF, 2019).  

b. Diabetes Melitus Tipe II / Non Insulin Dependent Diabetes Melitus 

DM Tipe II ditandai terjadinya hyperinsulinemia yaitu insulin tidak bisa 

membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin. 

Dimana dalam keadaan ini, insulin tetap diproduksi oleh sel beta pankreas namun 

reseptor insulin tidak mampu berikatan dengan insulin sehingga menyebabkan 

gangguan transportasi masuknya glukosa ke dalam sel. DM Tipe II merupakan jenis 

diabetes yang paling umum, terhitung sekitar 90% dari semua diabetes di seluruh 

dunia (IDF,2019). DM tipe ini lebih sering terjadi diatas umur 40 tahun, tetapi dapat 

pula terjadi pad remaja dan anak-anak (Decroli, 2019).  

c. Diabetes Melitus Tipe yang lain / Other Specific Types 

Diabetes Melitus tipe yang lain adalah diabetes yang berhubungan dengan 

genetik, penyakit pada pankreas, gangguan hormonal, penyakit lain atau pengaruh 

penggunaan obat seperti (glukokortikoid, pengobatan HIV/AIDS, antipsikotik 

atipikal) (Punthakee et al., 2018).  
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d. Diabetes pada kehamilan / Gestational Diabetes Melitus (GDM) 

Diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada masa kehamilan 

(Punthakee et al., 2018). Umumnya terjadi pada kehamilan trimester kedua dan 

ketiga, karena hormon yang disekresi plasenta menghambat kerja insulin. Sekitar 

30-40 % penderita diabetes gestasional berkembang menjadi DM Tipe II. Diabetes 

gestasional terjadi pada 7% kehamilan yang bahkan bisa menyebabkan risiko 

kematian pada ibu dan janin (Gupta et al., 2015).  

3. Patofisiologi Diabetes Melitus  

Patofisiologi DM berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh dalam 

merombak glukosa menjadi energi karena tidak ada atau kurangnya produksi 

insulin dalam tubuh. Insulin adalah hormon pencernaan yang dihasilkan oleh 

kelenjar pankreas yang berfungsi dalam pengolahan gula ke dalam sel tubuh untuk 

digunakan sebagai sumber energi. Pada penderita DM, insulin yang dihasilkan tidak 

mencukupi sehingga terjadinya penumpukan gula dalam darahnya.  

Dm tipe 1 terjadi karena kerusakan sel beta pankreas (reaksi autoimun). Sel beta 

pankreas, merupakan satu-satunya sel tubuh yang menghasilkan insulin yang 

berfungsi mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Bila kerusakan sel beta pankreas 

telah mencapai 80-90% maka gejala DM muncul. Kerusakan ini paling cepat terjadi 

pada anak dibanding dewasa (Marzel, 2021).  

DM tipe 2 merupakan hasil dari gabungan resistensi insulin dan sekresi insulin 

yang tidak adekuat, hal ini menyebabkan predominan resistensi insulin sampai 

dengan predominan kerusakan sel beta. Kerusakan sel beta yang ada bukan suatu 

autoimun mediated. Pada DM tipe 2 tidak ditemukan pertanda autoantibodi. Pada 

resistensi insulin, konsentrasi insulin yang beredar mungkin tinggi tetapi pada 
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keadaan gangguan fungsi sel beta yang berat kondisinya dapat rendah. Pada 

dasarnya resistensi insulin dapat terjadi akibat perubahan yang mencegah insulin 

untuk mencapai reseptor (prareseptor), perubahan dalam pengikatan insulin , atau 

perubahan dalam salah satu tahap kerja insulin pascareseptor. Semua kelainan yang 

menyebabkan gangguan transport glukosa dan resistensi insulin akan 

mengakibatkan hiperglikemia sehingga menimbulkan manifestasi DM (Decroli, 

2019).  

4. Manifestasi Klinis Diabetes Melitus  

Pada tahap awal DM tipe 2 biasanya tidak menunjukkan gejala diabetes. Gejala 

umum penderita diabetes adalah sebagai berikut (Baynest, 2015): 

a. Meningkatknya rasa haus karena air dan elektrolit dalam tubuh berkurang 

(polidipsia), 

b. Meningkatnya rasa lapar karena kadar glukosa dalam jaringan berkurang 

(polifagia), 

c. Kondisi urin yang mengandung glukosa biasanya terjadi ketika kadar glukosa 

darah 180 mg/dL (glikosuria), 

d. Meningkatnya osmolaritas filtrate glomerulus dan reabsorbsi air dihambat 

dalam tubulus ginjal sehingga volume urin meningkat (poliuria), 

e. Kehilangan berat badan disebabkan oleh kehilangan cairan tubuh dan 

penggunaan jaringan otot dan lemak akan diubah menjadi energi. 

Pada sebagian penderita diabetes tidak mengalami tanda dan gejala sehingga 

memperburuk kondisi penderita. Diperkirakan 30-80% penderita tidak 

terdiagnosis. Penderita dibetes yang tidak diobati dengan tepat dapat menyebabkan 

pingsan, koma, dan kematian (Kharroubi, 2015). 
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5. Komplikasi Diabetes Melitus 

Berkurangnya sekresi insulin dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, 

dan protein mengakibatkan komplikasi DM. Pengontrolan kadar glukosa darah 

pada penderita dapat mencegah terjadinya komplikasi (Allen & Gupta, 2019).  

Secara umum komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi 2, yaitu komplikasi 

akut dan komplikasi kronis (Goguen & Gilbert, 2018) : 

1) Komplikasi Akut 

Komplikasi akut adalah reaksi komplikasi pada jangka waktu yang pendek 

akibat dari ketidakseimbangan konsentrasi kadar glukosa dalam darah. Komplikasi 

DM yang dialami penderita yaitu hipoglikemia, ketoasidosis, dan hiperosmolar.  

2) Komplikasi Kronis 

Komplikasi kronis yaitu reaksi dari komplikasi penyakit DM yang berlanjut 

yang akan menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Komplikasi kronis dalam DM 

meliputi :  

a. Makroangiopati yaitu komplikasi yang terjadi pada pembuluh darah besar 

seperti otak, jantung, dan arteri perifer 

b. Mikroangiopati yaitu komplikasi yang terjadi pada pembuluh darah kecil, 

komplikasi ini terdapat 2 bentuk, yaitu :  

1) Retinopati, yaitu gangguan penglihatan hingga kebutaan pada retina mata. 

Gangguan lainnya yaitu makulopati (meningkatknya cairan di bagian tengah 

retina), katarak, dan kesalahan bias (adanya perubahan ketajaman lensa mata 

yang dipengaruhi konsentrasi glukosa dalam darah). 
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2) Nefropati diabetic, yaitu komplikasi yang ditandai dengan kerusakan ginjal 

sehingga racun di dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan dan mengakibatkan 

proteinuria (adanya protein dalam urin).  

c. Neuropati yaitu komplikasi yang ditandai dengan hilangnya sensasi distal dan 

berisiko tinggi mengalami amputasi, nyeri pada malam hari, bergetar, dan kaki 

terasa terbakar.   

6. Faktor-Faktor Risiko Diabetes Melitus  

Faktor-faktor risiko Diabetes Melitus antara lain : 

1) Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang penting pada proses terjadinya suatu 

penyakit. Sebagian penyakit timbul hampir secara ekslusif pada satu kelompok usia 

tertentu saja. Begitu pun pada diabetes melitus, usia merupakan salah satu faktor 

risiko dalam penyakit ini (Uloko et al., 2018). Sebagai salah satu penyakit 

degeneratif, diabetes melitus pada umumnya diderita oleh orang-orang pada usia 

>40 tahun dan usia lanjut. Secara klinis hiperglikemia sering ditemukan pada usia 

lanjut yaitu pada usia >60 tahun (Asamoah-Boaheng et al., 2019).  

2) Faktor genetik (keturunan) 

Anggota keluarga penderita diabetes melitus memiliki kemungkinan lebih besar 

terserang atau mengidap penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang 

tidak menderita penyakit diabetes melitus. Asamoah-Boaheng et al. (2019) juga 

menyebutkan bahwa riwayat keluarga dengan penyakit diabetes melitus merupakan 

salah satu faktor yang signifikan. Prevalensi diabetes melitus secara signifikan 

semakin tinggi pada orang dengan dengan riwayat keluarga diabetes melitus 

(Ezeani et al., 2020).  



22 
 

3) Obesitas  

Keadaan berlebihnya berat badan serta lemak tubuh secara absolut maupun 

relatif, kelebihan lemak tubuh umumnya mengakibatkan peningkatan berat badan, 

yang disebabkan oleh makan berlebihan dengan tinggi karbohidrat, kurang olah 

raga dan penurunan fungsi tubuh pada usia lanjut. Pada usia lanjut terjadi penurunan 

sel-sel tubuh. Sehingga kebutuhan akan zat-zat gizi juga menurun. Keadaan ini juga 

kurang disadari masyarakat luas, dengan asupan makanan yang tetap dan kegiatan 

yang menurun mengakibatkan lemak akan menumpuk, kelebihan makanan dalam 

tubuh yang akhirnya mengakibatkan obesitas yang memicu terjadinya diabetes 

(Fanani, 2020).  

4) Merokok 

Merokok merupakan penyebab tidak langsung diabetes melitus yang dapat 

menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, merokok juga 

berhubungan dengan obesitas sentral, peningkatan stres oksidatif dan inflamasi, 

serta terkadang memicu resistensi insulin dan hiperglikemia (Bellou et al., 2018).  

5) Aktivitas fisik kurang  

Penyebab retensi insulin pada DM tipe 2 salah satunya adalah aktivitas fisik 

yang kurang. Aktivitas fisik berdampak terhadap aksi insulin pada orang yang 

beresiko DM. Individu yang tidak aktif memiliki insulin dan profil glukosa yang 

lebih buruk daripada individu yang aktif (PERKENI, 2020).  

6) Hipertensi (TD 140/90 mmHg) 

Jika tekanan darah tinggi, maka jantung akan bekerja lebih keras dan resiko 

untuk penyakit jantung dan diabetes pun lebih tinggi. Seseorang dikatakan memiliki 

tekanan darah tinggi apabila berada dalam kisaran > 140/90 mmHg. (Anam, 2016).  


