
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Diabetes Mellitus atau sering disebut dengan kencing manis adalah suatu penyakit 

kronik yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak 

dapat menggunakan insulin, dan di diagnose melalui pengamatan kadar glukosa di 

dalam darah. Insulin merupakan hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang 

berperan dalam memasukkan glukosa dari aliran darah ke sel – sel tubuh untuk 

digunakan sebagai sumber energi.(UMY, 2020).  

       International Diabetes Federation (IDF) (2019) menjelaskan bahwa Diabetes 

Mellitus merupakan salah satu penyakit kronis paling umum di dunia, terjadi 

ketikaproduksi insulin pada pankreas tidak mencukupi atau pada saat insulin tidak 

dapat digunakan secara efektif oleh tubuh. Diabetes Mellitus adalah salah satu penyakit 

degeneratif yang menjadi perhatian penting karena merupakan bagian dari empat 

prioritas penyakit tidak menular yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun dan 

menjadi ancaman kesehatan dunia pada era saat ini.  

       World Health Organization (WHO) melaporkan 340 juta orang di dunia menderita 

diabetes mellitus dan diprediksi akan terjadi peningkatan sekitar 10% pada tahun 2030 

dengan lebih dari 80% kematian terjadi di negara dengan penghasilan rendah dan 

menengah. Menurut data International Diabetes Federation (IDF), saat ini Indonesia 

menempati posisi ke lima dalam daftar negara dengan kasus diabetes mellitus tertinggi 

di dunia yaitu 19,5 juta kasus diabetes dan diprediksi meningkat menjadi 28,6 juta pada 
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2045. Berdasarkan Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sejumlah 37.736 

orang penderita Diabetes Mellitus telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari 52.282 

penderita Diabetes Mellitus yang ada. Hasil Riskesdas tahun 2018 mengenai prevalensi 

Diabetes Mellitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun untuk 

Kabupaten Gianyar sebesar 1,32%. Pada RSU Ganesha tercatat sebanyak 15 orang 

yang menderita Diabetes Mellitus selama Januari-April 2022.  

       Prinsip pengaturan pola makan pada penyandang diabetes tanpa komplikasi 

hampir sama dengan anjuran untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi setiap individu. Pada penyandang 

diabetes perlu mematuhi keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi ( terutama makanan sumber karbohidrat ), khususnya pada penderita yang 

menggunakan obat sekresi insulin dan terapi insulin. Kebutuhan energi sesuai untuk 

mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Kebutuhan kalori basal adalah 25 

kalori untuk Wanita dan 30 kalori/kg berat badan ideal. Ditambah dan dikurangi 

aktivitas bergantung pada beberapa faktor yaitu tinggi badan, berat badan, umur, 

aktivitas dan adanya komplikasi. Kebutuhan karbohidrat dianjurkan sebesar 40 -65% 

dari total asupan energi, konsumsi karbohidrat kurang dari 130 g/hari tidak dianjurkan. 

Kebutuhan lemak dianjurkan sekitar 20 – 25% kebutuhan kalori dan tidak 

diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Kebutuhan protein sebesar 10 – 20% 

dari total asupan energi. (PENUNTUN DIET DAN TERAPI DIET, 2020) 

       Menjaga pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat 

mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan 
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dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan 

mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting 

untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik seluruh kelompok umur. Gizi 

baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit 

infeksi, produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit kronis dan 

kematian dini. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau 

penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan 

kearah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan 

individu dan masyarakat. (Kemenkes, 2014) 

       Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan pengamatan 

tentang Evaluasi Asupan Makan dan Status Gizi Pasien Diabetes Mellitus di RSU 

Ganesha. 

B. Rumusan Masalah 

       Adapun masalah yang akan dikaji dalam pengamatan ini dapat dirumuskan 

menjadi satu kalimat pertanyaan: “Bagaimanakah Evaluasi Asupan Makan dan Status 

Gizi Pasien Diabetes Mellitus di RSU Ganesha?” 

C. Tujuan Umum 

       Mengetahui Evaluasi Asupan Makan dan Status Gizi Pasien Diabetes Mellitus di 

RSU Ganesha. 
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D. Tujuan Khusus 

a) Mengindentifikasi karakteristik subjek pengamatan (jenis kelamin, umur, 

pekerjaan, kadar glukosa darah, lama menderita DM) 

b) Menilai evaluasi PAGT pada pasien diabetes mellitus di RSU Ganesha. 

c) Menilai evaluasi asupan makan meliputi jumlah konsumsi zat gizi makro pasien 

diabetes mellitus di RSU Ganesha. 

d) Menilai status gizi pada pasien diabetes mellitus di RSU Ganesha 

e) Mendeskripsikan gambaran evaluasi asupan makan dan status gizi pasien diabetes 

mellitus di RSU Ganesha 

E. Manfaat Pengamatan 

1. Manfaat Teoritis  

       Melalui pengamatan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembang ilmu pengetahuan dan penerapannya, khususnya bagi bidang kesehatan, 

bagi instansi terkait dan sebagai sumber referensi bagi peneliti lainnya yang berkaitan 

dengan Evaluasi Asupan Makan dan Status Gizi Pasien Diabetes Mellitus di RSU 

Ganesha. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk Instansi 

       Hasil pengamatan ini dapat menambah bahan informasi kepada instansi  yaitu 

RSU Ganesha mengenai pentingnya memperhatikan  asupan makan bagi pasien 

diabetes mellitus sehingga dapat menjaga status gizi yang baik. 
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b) Untuk Pasien Diabetes Mellitus 

      Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pasien 

diabetes mellitus bahwa asupan makan dapat mempengaruhi status gizi. 

c) Untuk Peneliti 

       Hasil pengamatan ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, menambah 

wawasan, dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai Evaluasi Makan dan 

Status Gizi Pasien Diabetes Mellitus di RSU Ganesha.


