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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Teori Kepatuhan Pola Makan pada Penderita Diabetes Mellitus 

1. Pengertian Kepatuhan Pola Makan pada Penderita Diabetes Mellitus  

Kepatuhan secara umum didefinisikan sebagai tingkatan perilaku seseorang 

yang mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan melaksanakan gaya hidup 

sesuai dengan rekomendasi pemberi pelayanan kesehatan (Soeistijo dkk., 2015). 

Kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien yang tertuju terhadap intruksi atau 

petunjuk yang diberikan dalam bentuk terapi apapun yang ditentukan, baik diet, 

latihan, pengobatan atau menepati janji pertemuan dengan dokter (Bertalina & 

Purnama, 2016). 

Kepatuhan pola makan penderita diabetes mellitus mempunyai fungsi yang 

sangat penting yaitu mempertahankan berat badan normal, menurunkan tekanan 

darah sistolik dan diastolic, menurunkan kadar glukosa darah, memperbaiki profil 

lipid, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dan memperbaiki system 

koagulasi darah (Supriyadi, 2017). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pola Makan pada Penderita 

Diabetes Mellitus 

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pola makan pada penderita 

diabetes mellitus sebagai berikut : 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni : indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 
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yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior) 

Menurut (Notoadmodjo, 2011) pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif 

mempunyai enam tingkat, yakni :  

1) Tahu (know), tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya.  

2) Memahami (comprehension), memahami diartikan sebagai suatu 

kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan 

dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.  

3) Aplikasi (application), aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil 

(sebenarnya).  

4) Analisis (analysis), analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam 

suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.  

5) Sintesis (synthesis), sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru.  

6) Evaluasi (evaluation), evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan jastifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian 

atau responden. 
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Pada penderita diabetes melitus yang memiliki pengetahuan yang baik 

memungkinkan pasien dapat mengontrol dirinya dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi dan mematuhi segala apa yang telah dianjurkan oleh petugas kesehatan 

seperti pola makan yang telah ditentukan oleh penderita diabetes melitus. 

b. Sikap 

Notoatmodjo (2011), menyatakan sikap merupakan reaksi atau respons 

seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap terdiri 

dari berbagai tingkatan, yakni :  

1) Menerima (receiving), menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).  

2) Merespons (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi 

dari sikap.  

3) Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu 

indikasi sikap tingkat tiga. 

4) Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling 

tinggi. 

Pengukuran sikap dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung dapat dilakukan dengan menanyakan bagaimana pendapat atau 

pernyataan responden terhadap suatu objek. Sikap merupakan salah satu factor 

yang mempengaruhi kepatuhan. Pasien dengan sikap positif cenderung mematuhi 
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program pola makan yang dianjurkan. Mereka yakin dengan patuh terhadap pola 

makan dapat mencegah dan menghambat terjadinya komplikasi. 

c. Motivasi 

Semakin tinggi motivasi yang dimiliki penderita diabetes melitus maka 

semakin tinggi kesadaran untuk patuh dalam menjalankan pola makan yang sehat. 

d. Dukungan keluarga  

Dukungan yang diberikan oleh keluarga, akan membuat penderita diabetes 

melitus merasa diperdulikan dan di cintai. Hal ini membuat penderita memiliki 

keinginkan untuk menjalani pola makan yang sehat (Sugandi dkk., 2018). 

3. Aspek Pengaturan Pola Makan ( 3J ) pada Penderita DM 

Penyandang DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya 

keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada 

mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi 

insulin itu sendiri sebagai berikut yaitu (Soelistijo dkk., 2015).  

a. Jadwal Makan   

Penyandang diabetes sangat dianjurkan makan secara teratur dengan porsi 

(jumlah kalori) yang tepat. Selang waktu makan pada penyandang diabetes 

mellitus sekitar 3 jam. Karena itu dalam sehari penyandang diabetes mellitus 

bisa makan sebanyak 6 kali: yakni 3 kali makan utama dan 3 kali makan 

selingan.  
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Tabel 1 

Jadwal Makan Penderita Diabetes Mellitus  

 

Jam Makan  Waktu Makan  

Pukul 07.00   Makan Pagi/ Sarapan  

Pukul 10.00  Makan Selingan I  

Pukul 13.00  Makan Siang  

Pukul 16.00  Makan Selingan II   

Pukul 19.00  Makan Malam   

Pukul 22.00  Makan Selingan III  

 Sumber: (Yasa Boga, Menu 30 Hari & Resep Untuk Diabetasi, 2011) 

b. Jumlah Makanan   

 Jumlah makanan yang boleh dikonsumsi dalam sehari ditentukan oleh 

seberapa besar kebutuhan energi tubuh. Kebutuhan energi setiap orang berbeda, 

tergantung pada usia, jenis kelamin, aktifitas sehari – hari, serta kondisi atau 

kebutuhan khusus.  

Tabel 2 

Jumlah Makanan Pada Penderita Diabetes Mellitus  

 

Persentase jumlah makan   Waktu Makan   

20%  Untuk makan pagi/ sarapan   

10%  Untuk makan selingan I   

30%  Untuk makan siang   

10%  Untuk makan selingan II   

20%  Untuk makan malam   

10%  Untuk makan selingan III  

Sumber: (Yasa Boga, Menu 30 Hari & Resep Untuk Diabetasi, 2011)   
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Pada dasarnya penyandang diabetes boleh menyantap semua jenis bahan  

makanan penghasil energi, asalkan jumlahnya seimbang sesuai dengan kebutuhan 

tubuh. Dari keseluruhan kalori sehari, untuk setiap kali makan penyandang 

diabetes dianjurkan mengkonsumsi  

Tabel 3 

Asupan Kalori Untuk Setiap Kali Makan Pada Penderita Diabetes Mellitus  

 

Jenis Kalori   Kebutuhan Kalori (%)  

Karbohidrat  50 – 60%  

Protein  10 – 15 %  

Lemak   < 30%  

Sayur dan Buah ( vitamin dan mineral )  Secukupnya  

Serat   Secukupnya  

Sumber: (Yasa Boga, Menu 30 Hari & Resep Untuk Diabetasi, 2011)  

c.  Jenis Makanan   

      Jenis makanan dengan mempertimbangkan factor Indeks Glikemik (IG). 

Sebabnya setiap jenis makanan memiliki kecepatan (efek lansung) terhadap 

kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik tinggi sangat mudah dan 

cepat terurai menjadi gula lalu masuk ke dalam darah.  
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Tabel 4 

Indeks Glikemiks Bahan Makanan Pada Penderita Diabetes Mellitus 

  

Jenis Bahan Makanan  Indeks Glikemik (%)  

Karbohidrat     

Beras ketan   86,06  

Beras merah  70,20  

Kentang  40 – 67,71  

Singkong   94,46  

Tepung terigu   67,25  

Sumber Protein     

Kacang tanah   -7,90 – 8,46  

Kacang kedelai  -17,53  

Kacang hijau  28,87  

Kacang merah   4,34 – 9,46  

Buah – Buahan     

Pisang raja   57,10  

Pepaya   37  

Sawo   43,86  

Nangka   63,97  

Nanas   61,61  

 Sumber: (Yasa Boga, Menu 30 Hari & Resep Untuk Diabetasi, 2011)  
 

Glikemik rendah < 70   

Indeks Glikemik sedang 70 – 90  

Indeks Glikemik tinggi > 90 (Boga, 2011)  
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4. Alat Ukur Kepatuhan Pola Makan pada Penderita DM 

Dalam mengukur kepatuhan seseorang dalam pola makan pada penderita 

diabetes melitus dapat menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan jenis 

intrumen pengumpulan data secara formal kepada subjek untuk menjawab 

pertanyaan secara tertulis. Kuesioner ini terdiri dari 20 butir pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk menilai tingkat kepatuhan pola makan pada 

penderita Diabetes Melius dngan skor yang dipakai dalam pengukuran yaitu 

kategori tidak patuh dengan skor 0-25% kategori kurang patuh dengan skor 26-

50%, kategori cukup patuh dengan skor 51-75% dan kategori patuh dengan skor 

76-100%. 

 

B.  Konsep Teori  Diabetes Mellitus 

1.   Pengertian Diabetes Mellitus 

 Diabetes merupakan suatu penyakit yang terjadi kelainan dalam metabolism 

glukosa (salah satu jenis gula monosakarida di dalam tubuh) (Kurniali, 2013). 

Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang disebabkan tubuh tidak dapat 

melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat sehingga kadar glukosa di 

dalam darah tinggi. Diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit yang termasuk 

ke dalam kelompok penyakit metabolik, dimana karakteristik utamanya yaitu 

tingginya kadar glukosa dalam darah (hiperglekimia). Diabetes Mellitus adalah 

gangguan metabolik yang ditandai dengan kenaikan gula darah akibat penurunan 

sekresi insulin, lemak dan protein sebagaimana mestinya pada gangguan 

defisiensi insulin atau resistensi insulin (Suryati, 2021). Diabetes mellitus 

termasuk sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia 

akibat cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Hiperglikemia kronis 

pada diabetes dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan 
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kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh 

darah. (At Guepedia, 2020).  

 Diabetes mellitus (DM) terkadang dirujuk sebagai gula tinggi, baik oleh klien 

maupun penyedia pelayanan kesehatan. Pemikiran dari hubungan gula dengan 

DM adalah sesuai karena lolosnya sejumlah besar urine yang mengandung gula 

ciri dari DM yang terkontrol walaupun hiperglekimea memainkan sebuah peran 

penting dalam perkembangan komplikasi terlait DM, kadar yang tinggi dari 

glukosa darah hanya satu komponen dari proses patologis dan manifestasi klinis 

yang berhubungan dengan DM. Diabetes mellitus berhubungan dengan 

komplikasi serius, namun orang dengan DM dapat mengambil cara-cara 

pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kejadian tersebut (Avinda, 2021). 

2.  Etiologi Diabetes Mellitus 

a.  Virus dan bakteri  

 Melalui mekanisme infeksi sitolitik dalam sel beta virus/bakteri merusak sel 

dan merusak autoimun dalam sel beta. Bahan toksik atau beracun yang mampu 

merusak sel beta secara langsung adalah aloksan, Pyriuron (rodentisida) dan 

streptozocting (produk dari sejenis jamur) bahan lain adalah sianida berasal dari 

singkong. 

b.  Genetik/faktor keturunan 

 Para ahli kesehatan menyebutkan penyakit DM merupakan penyakit yang 

terpaut kromosom seks atau kelamin. Biasanya laki-laki menjadi penderitanya 

sedangkan pada perempuan sebagai pihak pembawa gen untuk diwariskan pada 

anak-anak. 
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c.  Glukotoksisitas 

 Kadar glukosa darah yang berlangsung lama akan menyebabkan peningkatan 

stress oksidatif dan peningkatan apoptosis sel beta (At Guepedia, 2020). 

3.  Patofisiologis Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus ditandai dengan keadaaan hiperglikemia. Proses 

patofisiologi yang menyebabkan hiperglikemia adalah defisiensi insulin, resistensi 

insulin dan peningkatan produksi glukosa hepar, Diabetes Mellitus Tipe 1 ditandai 

dengan adanya defisiensi yang terjadi karena kerusakan pada sel beta pancreas. 

Sebagian pasien diabetes mellitus tipe 1 juga mengalami resistensi insulin. Pada 

diabetes emelitus tipe 2 terjadi karena danya resistensi insulin yang sering 

dihubungkan dengan obesitas sentral, peningkatan produksi glukosa hepar dan 

penurunan fungsi sel beta yang progresif. Gangguan fungsi sel beta pada diabetes 

melitus tipe 2 ini bukan disebabkan oleh proses imunologi (Sargawo, 2015). 

4. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi  diabetes menurut (American Diabetes Associtation, 2018) dibagi 

dalam 4 jenis yaitu :  

a.  Diabetes Mellitus Tipe 1  

 DM tipe 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab 

autoimun. Pada DM tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin 

dapat ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak 

terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah 

ketoasidosis. 
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b.  Diabetes Mellitus Tipe 2  

 Pada penderita DM tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa 

membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang 

merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa 

oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh 

karena terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena 

dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan defisiensi 

relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin 

pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain sehingga sel beta 

pankreas akan mengalami desensitisasi terhadap adanya glukosa. 

c. Diabetes Mellitus Tipe Lain  

 DM tipe ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh 

kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, penyakit 

eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, 

penyakit autoimun dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit DM. 

Diabetes tipe ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia (seperti dalam 

pengobatan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ). 

d. Diabetes Mellitus Gestasional  

 DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi glukosa 

didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan 

ketiga. DM gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. 

Penderita DM gestasional memiliki risiko lebih besar untuk menderita DM yang 

menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. 
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5. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

Menurut PERKENI (2015), langkah-langkah penatalaksanaan diabetes mellitus 

dibagi menjadi 4 pilar :  

a.  Edukasi  

       Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat perlu dilakukan sebagai upaya dari 

pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan diabetes 

mellitus secara holistik. Tim kesehatan harus mendampingi pasien dalam 

perubahan perilaku tersebut, yang berlangsung seumur hidup. Keberhasilan dalam 

mencapai perubahan perilaku, membutuhkan edukasi, pengembangan 

ketrampilan, dan motivasi yang berkenaan dengan:  

1) Makan makanan sehat.  

2) Kegiatan jasmani secara teratur.  

3) Penggunaan obat diabetes secara umum, teratur, dan pada waktuwaktu spesifik.  

4) Melakukan pemantauan glukosa darah mandiri dan memanfaatkan berbagai 

informasi yang ada.  

b.  Terapi Nutrisi Medis  

 Kunci keberhasilan langkah ini yaitu keterlibatan secara menyeluruh dari 

anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien dan 

keluarga). Prinsip pengaturan makan pada pasien diabetes mellitus hampir sama 

dengan anjuran makanan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Pasien 

diabetes perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal 

makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada yang menggunakan 
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obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. 

Perencanaan makan pasien dengan diabetes mellitus meliputi :  

1. Syarat Pola Makan  

a) Energi cukup untuk mempertahankan dan mencapai berat badan normal. 

Ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan metabolisme basal sebesar 25-30 

kkal/kgBB.  

b) Kebutuhan protein 10-15% dari kebutuhan energi total  

c) Kebutuhan lemak sedang 20-15% dari kebutuhan energi total  

d) Kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari perhitungan energi total sekitar 60-70%  

e) Penggunaan gula murni dalam makanan dan minuman tidak diperbolehkan 

kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu.  

f) Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas.  

g) Asupan serat dianjurkan 25g/hari dengan mengutamakan serat larut air yang 

ada pada buah dan sayur.  

h). Apabila mengalami hipertensi, asupan natrium dibatasi.  

i) Cukup vitamin dan mineral. 

c. Jasmani (olahraga/aktfitas fisik) 

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes 

mellitus. Masalah utama pada diabetes mellitus tipe 2 adalah kurangnya respon 

reseptor terhadap insulin. Kontraksi otot saat berolahraga memiliki sifat seperti 

insulin (insulin effect). Permeabilitas membran terhadap glukosa meningkat pada 

otot yang berkontraksi. Pada saat melakukan latihan jasmani, resistensi insulin 

berkurang dan sebaliknya sensitivitas insulin meningkat. Prinsip latihan jasmani 

pasien diabetes sama saja dengan prinsip jasmani secara umum, yaitu frekuensi, 
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intensitas, durasi, dan jenis aktivitas. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan 

jasmani dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali perminggu dengan durasi 30-

45 menit, dengan total 150 menit perminggu. Latihan yang dianjurkan berupa 

latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang (50- 70% denyut 

jantung maksimal), seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. 

Denyut jantung maksimal dihitung dengan cara mengurangi angka 220 dengan 

usia pasien. Latihan disesuaikan dengan umur dan status kebugaran jasmani. 

Intensitas latihan pada pasein yang relatif sehat bisa ditingkatkan, sedangkan pada 

pasien diabetes dengan komplikasi, intensitas latihan perlu dikurangi dan 

disesuaikan dengan masing-masing individu (PERKENI, 2015). 

d. Farmakologis (Pengobatan) 

Farmakologis perlu dilakukan penambahan obat oral atau insulin apabila 

terdapat kegagalan dalam menerapkan pilar latihan jasmani. Terapi farmakologis 

ini diberikan bersamaan dengan pengaturan makan dan latihan jasmani (gaya 

hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan. Obat-

obat untuk pasien diabetes mellitus, yaitu:  

a. Obat Hipoglikemik Oral (OHO) seperti sulfoniluria dan biguanida. 

b. Insulin, beberapa hal harus diperhatikan saat memilih obat hipoglikemik oral, 

seperti dosis yang dimulai dari dosis rendah, cara kerja, lama kerja, dan efek 

samping. Indikasi pemberian obat hipoglikemik oral menurut Soegondo dalam 

Fahrudin (2011) adalah sebagai berikut :  

a. Diabetes sesudah umur 40 tahun.  

b. Diabetes kurang dari 5 tahun.  

c. Memerlukan insulin kurang dari 40 unit per hari.  
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d. Diabetes mellitus tipe 2 berat badan normal atau lebih 

Tabel 5 

Diagnosis Diabetes dan Pre-Diabetes 

 

Diagnosis Gula Darah Puasa Gula Darah 2 Jam sesudah makan 

atau sesudah test toleransi glukosa 

Tidak ada dibetes <100 mg/dl <140mg/dl 

Pre-diabetes 100-125 mg/dl 140-199 mg/dl 

Diabetes >126 mg/dl >200mg/dl 
 Sumber : (Almatsier, 2013). 

6. Komplikasi Diabetes Melitus 

Komplikasi Diabetes Mellitus menurut (Erdana Putra dkk., 2020) 

diklasifikasikan menjadi komplikasi akut dan komplikasi kronik.  

a. Komplikasi akut disebabkan oleh dua hal, yaitu peningkatan dan penurunan 

kadar gula darah yang drastis. Terdapat 3 macam komplikasi akut pada Diabetes 

Mellitus yaitu :  

1) Hipoglikemia 

Hipoglikemia merupakan kondisi dimana turunnya kadar gula darah yang 

drastis akibat terlalu banyak insulin dalam tubuh, terlalu banyak mengkonsumsi 

obat penurun gula darah, atau terlambat makan. 

2) Ketosiadosis diabetik (KAD)  

Ketosiadosis diabetik merupakan kondisi kegawatan medis akibat 

peningkatan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Kondisi ini dapat menimbulkan 

penumpukan zat asam yang berbahaya di dalam darah, sehingga menyebabkan 

dehidrasi, koma, sesak napas, bahkan kematian. 

3)  Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS) 

HHS merupakan salah satu kegawatan dengan tingkat kematian mencapai 20%. 

HHS terjadi akibat adanya lonjakan kadar gula darah yang sangat tinggi dalam 



21 
 

waktu tertentu. Gejala HHS ditandai dengan haus yang berat, kejang, lemas, dan 

gangguan kesadaran hingga koma. 

b. Kompliksi kronik menurut (Erdana Putra dkk., 2020) merupakan komplikasi 

jangka panjang yang biasanya berkembang secara bertahap dan terjadi ketika 

diabetes tidak dikendalikan dengan baik. Terdapat 5 komplikasi kronik antara lain 

yaitu : 

1) Gangguan pada mata (retinopati diabetik) 

Tingginya kadar gula darah dapat merusak pembuluh darah di retina yang 

berpotensi menyebabkan kebutaan. 

2) Kerusakan ginjal (nefropati diabetik) 

 Kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan bisa berujung kematian 

jika tidak ditangani dengan baik. Saat terjadi gagal ginjal, penderita harus 

melakukan cuci darah rutin ataupun transplantasi ginjal. 

3) Kerusakan saraf (neuropati diabetik) 

 Kondisi yang terjadi karena kerusakan saraf, maupun karena penurunan aliran 

darah menuju saraf. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensorik, yang 

gejalanya dapat berupa kesemutan, mati rasa, atau nyeri. 

4) Masalah kaki dan kulit 

Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, serta aliran 

darah ke kaki yang sangat terbatas. Kaki penderita Diabetes Mellitus berisiko 

untuk mudah luka dan terinfeksi sehingga menimbulkan ganggren dan ulkus 

diabetikum. 
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5) Penyakit kardiovaskular 

Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah 

sehingga terjadi gangguan pada sirkulasi darah di seluruh tubuh termasuk pada 

jantung. 

7. Faktor Yang Mempengaruhi Diabetes Mellitus 

Faktor resiko Diabetes Mellitus menurut (Pitrida, 2019) yaitu : 

a. Usia 

Peningkatan usia menyebabkan perubahan metabolisme karbohidrat dan 

perubahan pelepasan insulin yang dipengaruhi oleh gula dalam darah dan 

terhambatnya pelepasan gula yang masuk ke dalam sel karena dipengaruhi oleh 

insulin. Faktor usia mempengaruhi penurunan pada semua sistem tubuh, tidak 

terkecuali sistem endokrin. Penambahan usia menyebabkan kondisi resistensi 

pada insulin yang berakibat tidak stabilnya level gula darah sehingga banyaknya 

kejadian Diabetes Mellitus salah satu di antaranya adalah karena faktor 

penambahan usia yang secara degeneratif menyebabkan penurunan fungsi tubuh. 

Peningkatan resiko Diabetes Mellitus seiring dengan umur, khususnya pada usia 

lebih dari 40 tahun, disebabkan karena pada usia tersebut mulai terjadi 

peningkatan intoleransi gula. Adanya proses penuaan menyebabkan berkurangnya 

kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin (Isnaini & Ratnasari, 

2018).  

b. Jenis Kelamin 

Faktor resiko yang menyebabkan lebih rentan terkena Diabetes Mellitus yaitu 

karena makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan pola hidup sehat yaitu lebih 

banyak mengonsumsi makanan yang berlemak dan bersantan, kurang aktifias dan 
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perempuan mengandung sehingga pada saat mengandung nutrisi yang dikonsumsi 

tidak sehat sehingga menyebabkan kenaikan berat badan atau yang sering disebut 

dengan obesitas. Perempuan lebih berpeluang untuk terjadi diabetes mellitus 

dibandingkan laki-laki dengan alasan faktor hormonal dan metabolisme, bahwa 

perempuan mengalami siklus bulanan dan menopouse yang berkontribusi 

membuat distribusi peningkatan jumlah lemak tubuh menjadi sangat mudah 

terakumulasi akibat proses tersebut sehingga perempuan lebih beresiko terkena 

Diabetes Mellitus (Isnaini & Ratnasari, 2018). 

c. Faktor Keturunan 

Anggota keluarga penderita Diabetes Mellitus memiliki kemungkinan lebih 

besar terserang atau mengidap penyakit ini dibandingkan dengan anggota 

keluarga yang tidak menderita penyakit Diabetes Mellitus. Para ahli kesehatan 

menyebutkan bahwa Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang terpaut 

kromosom sex atau kelamin. Biasanya kaum lelaki menjadi penderita 

sesungguhnya tetapi factor keturunan saja tidak cukup untuk menyebabkan 

seseorang menderita diabetes, karena risikonya hanya sebesar 5%. Para ahli telah 

mengatakan bahwa faktor bibit adalah penyebab utama Diabetes Mellitus. 

Penyelidikan yang obyektif telah dilakukan pincus dan white pendapat lain 

menguatkan bahwa selama evaluasi 50 tahun penyebab Diabetes Mellitus tetap 

faktor genetik (Fanani, 2020). 

d. Obesitas 

Peningkatan indeks masa tubuh dipengaruhi oleh faktor gaya hidup seperti 

kelebihan berat badan atau tidak berolahraga sangat terkait dengan perkembangan 

Diabetes Mellitus dan adanya pengaruh indeks masa tubuh terhadap Diabetes 
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Mellitus ini bisa disebabkan oleh kurangnya aktifias fisik serta tingginya 

konsumsi protein, karbohidrat dan lemak yang merupakan faktor resiko dari 

obesitas. Obesitas menyebabkan berkurangnya jumlah reseptor insulin yang dapat 

bekerja di dalam sel pada otot skeletal dan jaringan lemak. Hal ini dinamakan 

resistensi insulin perifer(Isnaini & Ratnasari, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


