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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

 Tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah yang disebabkan oleh kelainan 

insulin termasuk penyakit metabolik seperti Diabetes Melitus (DM). Diabetes 

Mellitus merupakan penyakit kronis yang tidak menular dan umumnya terjadi 

pada orang dewasa. Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme kronik yang 

dapat disebabkan oleh pankreas tidak memproduksi cukup insulin secara efektif. 

Insulin merupakan hormon pengatur keseimbangan kadar gula di dalam darah 

(Ardianti, 2019). 

 Komplikasi diabetes mellitus terjadi karena beberapa faktor yaitu genetik, 

lingkungan, gaya hidup, pola makan, dan obesitas. Faktor yang mengakibatkan 

terlambatnya pengelolaan diabetes melitus seperti tidak terdiagnosanya diabetes 

melitus. Data Kemenkes tahun 2015 menunjukkan faktor risiko perilaku penyebab 

terjadinya penyakit tidak menular (PTM) Seperti Diabetes Mellitus (DM).  

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2017 memperkirakan 

lebih dari 346 juta orang di seluruh Dunia mengidap diabetes 19,4 juta pada tahun 

2018. Jumlah ini kemungkinan akan lebih dar dua kali lipat pada tahun 2030 tanpa 

intervensi, Hampir 80%kematian diabetes melitus di negara berpengasilan rendah 

menengah. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang diabetes melitud di 

Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2015 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Data 

tersebut menempatkan posisi keempat negara dengan jumlah penderita diabetes 

melitus terbanyak setelah Cina, India, Amerika Serikat kemudian Indonesia. 

 Internasional Diabetes Federation (IDF) tahun 2019 menunjukkan sebanyak 

463 juta kasus DM oleh orang produktif dengan rentang usia 45-79 tahun. Jumlah 
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tersebut mengalami peningkatan sebanyak 425 juta jiwa pada tahun 2017 (Simon 

et al., 2019). Prevalensi penderita diabetes mellitus global tahun 2019 

diperkirakan sebesar 9,3% (463 juta orang), meningkat menjadi 10,2% (578 juta) 

pada tahun 2030 dan 10,9% (700 juta) pada tahun 2045. Menurut Riset kesehatan 

dasar Prevalensi (RISKESDAS, 2019). Diabetes mellitus di Indonesia yang 

terdiagnosis oleh dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun tertinggi terdapat di DKI 

Jakarta (3,5%), Bangka Belitung (2,6%), Sulawesi Tengah (2,3%), Riau (2,0%), 

Kepulauan Riau (1,9%), Maluku Utara (1,5%), Bengkulu (1,0%) dan Bali (4,5%). 

 Data Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2021 mencatat sebanyak 

16.254 jiwa usia lebih dari 40 tahun penderita menderita diabetes mellitus. Jumlah 

ini meningkat dari tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 13,558 jiwa pada tahun 

2020 dan sebanyak 12,783 jiwa pada tahun 2019 yang menderita Diabetes 

Mellitus. Jumlah penderita Diabetes Mellitus di Provinsi Bali berusia > 15 tahun 

terdapat 62.342 jiwa. Pada sekian kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

yaitu sebanyak 37.753 jiwa (Kesehatan Provinsi Bali, 2021). Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali (2021), menyatakan jumlah penderita Diabetes Mellitus pada tahun 

2021 di setiap Kabupaten diantaranya Jembrana 4.107 jiwa, Tabanan 5.577 jiwa, 

Badung 2.980 jiwa, Gianyar 6.328 jiwa, Klungkung 4.258 jiwa, Bangli 3.403 

jiwa, Karangasem 4.427 jiwa, Buleleng 6.849 jiwa. Denpasar 14.353 jiwa. Angka 

kejadian Diabetes Mellitus mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat pada tahun 

2017-2021 di Kabupaten Bangli sebanyak 3.403 jiwa (Bangli,2021). 

 Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli pada tahun 2021 tercatat penderita 

Diabetes Mellitus di Kecamatan Bangli sebanyak 450 orang, Kecamatan 

Kintamani sebanyak 320 orang, Kecamatan Tembuku 335 orang, dan Kecamatan 
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Susut sebanyak 426 orang. Di Kecamatan Susut jumlah penderita Diabetes 

Mellitus di setiap Desa adalah Desa Abuan sebanyak 52 orang Desa Apuan 

sebanyak 50 orang Desa Pengiangan sebanyak 40 orang Desa Pelumbaran 

sebanyak 45 orang Desa Selat sebanyak 40 orang Desa Sulahan sebanyak 47 

orang Desa Susut sebanyak 45 orang Desa Tiga sebanyak 50 orang dan Desa 

Demulih sebanyak 57 orang. 

 Berdasarkan data UPT Puskesmas Susut II Kecamatan Susut, Kabupaten 

Bangli Tahun 2021 di Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, 

Kabupaten Bangli jumlah estimasi penderita Diabetes Mellitus sebanyak 57 orang 

dengan laki-laki 28 orang dan perempuan 29 orang. Jumlah penderita Diabetes 

Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 27 

orang dengan jumlah laki-laki 16 orang dan jumlah penderita pada perempuan 11 

orang.  

 Jumlah kasus penderita diabetes mellitus setiap tahunnya meningkat maka 

dari itu, ada upaya pencegahan terjadinya kasus diabetes mellitus. Salah satunya 

dengan menjaga dan mengatur pola makan yang sehat. Pola makan memegang 

peranan penting bagi penderita DM seseorang yang tidak bisa mengatur pola 

makan dengan peraturan 3J (Jadwal, jenis dan jumlah) yang menyebabkan 

penderita mengalami peningkatan kadar gula darah (Suiraoka, 2013).  

Berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Gambaran 

Kepatuhan Pola Makan Pada Penderita Diabetes Mellitus di Banjar Demulih Desa 

Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian Bagaimana Gambaran Kepatuhan Pola Makan Pada Penderita Diabetes 

Mellitus di Banjar Demulih Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli 

Tahun 2022? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Gambaran Kepatuhan 

Pola Makan Pada Penderita Diabetes Melitus di Banjar Demulih Desa Demulih 

Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Tahun 2022 

2. Tujuan Khusus 

   Tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden penderita diabetes mellitus yang 

meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan di Banjar Demulih 

Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Tahun 2022. 

b. Mengidentifikasi kepatuhan pola makan penderita diabetes mellitus di Banjar 

Demulih Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Tahun 2022. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagi sumber referensi penelitian 

khususnya bagi mahasiswa keperawatan dalam penyusunan mengenai kepatuhan 

pola makan pada penderita diabetes mellitus.. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk 

menambah informasi dan melaksanakan tentang gambaran kepatuhan pola makan 

pada penderita diabetes mellitus. 

b.   Bagi pengembangan Ilmu dan Teknologi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

dan teknologi pendidikan dalam bidang keperawatan tentang gambaran kepatuhan 

pola makan pada penderita diabetes mellitus. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian tentang gambaran kepatuhan 

pola makan pada penderita diabetes mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


