
 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Mellitus 

1. Definisi Diabetes Mellitus 

       Diabetes Mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikmei 

dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang dihubungkan dengan 

kekurangan secara absolut atau relative dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang 

dikeluhkan pada penderita Diabetes Mellitus yaitu polydipsia, polyuria, polifagia, 

penurunan berat badan dan kesemutan.  Diabetes Mellitus disebut dengan the silent 

killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan 

berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain gangguan 

penglihatan mata, impotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk/gangrene, 

infeksi paru – paru, gangguan pembuluh darah, stroke dan sebagainya. Tidak jarang, 

penderita diabetes mellitus yang sudah parah menjalani amputansi anggota tubuh 

karena terjadi pembusukan.(Fatimah, n.d.) 

       Menurut Kemenkes RI (2014) diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan 

metabolic menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak 

dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormone 

yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi peningkatan 

konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia). 
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2. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

       Klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan klasifikasi etiologis (PERKENI,2015) 

yaitu :  

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 

       DM yang terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Kerusakan 

ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Penyebab dari 

kerusakan sel beta antara lain autoimun dan idiopatik. 

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

       Penyebab DM Tipe 2 seperti yang diketahui adalah resistensi insulin. Insulin 

dalam jumlah yang cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal sehingga 

menyebabkan kadar gula darah tinggi di dalam tubuh. Defisensi insulin juga dapat 

terjadi secara relative pada penderita DM tipe 2 dan sangat mungkin untuk menjadi 

defisensi insulin absolut. 

c. Diabetes Mellitus Tipe Lain 

       Penyebab DM tipe lain sangat bervariasi. DM tipe ini dapat disebabkan oleh defek 

genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, 

endokrinopati pankreas, obat, zat kimia, infeksi, kelainan imunologi dan sindrom 

genetik lain yang berkaitan dengan DM.  
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d. Diabetes Mellitus Tipe Gestasional  

       Diabetes mellitus tipe gestasional adalah penyakit gangguan metabolic yang 

ditandai oleh kenaikan gula darah yang terjadi pada wanita hamil, biasanya terjadi pada 

usia 24 minggu masa kehamilan, dan setelah melahirkan kadar gula darah kembali 

normal.  

3. Gejala Klinis Diabetes Mellitus 

       Gejala diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 tidak banyak berbeda, hanya gejalanya 

lebih ringan dan prosesnya lambat bahkan kebanyakan orang tidak merasakan adanya 

gejala. Akibatnya, penderita baru mengetahui menderita diabetes mellitus setelah 

timbul komplikasi, seperti penglihatan menjadi kabur atau bahkan mendadak buta, 

timbul penyakt jantung, penyakit ginjal, gangguan kulit dan saraf, atau bahkan terjadi 

pembusukan pada kaki. 

Berikut ini adalah gejala yang umumnya disarankan penderita diabetes mellitus : 

a. Sering buang air kecil / poliuri. Tingginya kadar gula dalam darah yang dikeluarkan 

lewat ginjal selalu diiringi oleh air atau cairan tubuh maka buang air kecil menjadi 

banyak. Bahkan saat tidur di malam hari kerap terganggu karena harus bolak balik 

ke kamar kecil.  

b.  Haus dan banyak minum / polidipsi. Banyaknya urin yang keluar menyebabkan 

cairan tubuh berkurang sehingga kebutuhan akan air (minum) meningkat.  

c. Fatigue (lelah). Rasa lelah muncul karena energy menurun akibat berkurangnya 

glukosa dalam jaringan/sel. Kadar gula dalam darah yang tinggi tidak bisa optimal 
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masuk dalam sel disebabkan oleh menurunnya fungsi insulin sehingga orang 

tersebut kekurangan energi.  

d. Rasa lelah, pusing, keringat dingin, tidak bisa konsentrasi, disebabkan oleh 

menurunnya kadar gula. Setelah seseorang mengonsumsi gula, reaksi pankreas 

meningkat (produksi insulin meningkat), menimbulkan hipoglikemik (kadar gula 

rendah).  

e. Meningkatnya rasa lapar / polifagia. Sel tubuh mengalami kekurangan bahan bakar 

(cell starvation), pasien merasa sering lapar dan ada peningkatan asupan makanan.  

f. Meningatnya berat badan. Berbeda dengan diabetes mellitus tipe 1 yang 

kebanyakan mengalami penurunan berat badan, penderita tipe 2 sering kali 

mengalami peningkatan berat badan. Hal ini disebabkan terganggunya 

metabolisme karbohidrat karena hormon lainnya juga terganggu.  

g. Gangguan mata. Penglihatan berkurang disebabkan oleh perubahan cairan dalam 

lensa mata. Pandangan akan tampak berbayang disebabkan adanya kemumpuhan 

pada otot mata. 

4. Etiologi Diabetes Mellitus 

       Penyebab diabetes melitus sampai sekarang belum diketahui dengan pasti tetapi 

umumnya diketahui karena kekurangan insulin adalah penyebab utama dan faktor 

herediter memiliki peran penting. 

       Penyebab-penyebab tertentu yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes 

melitus tipe 2 menurut Guyton dan Hall, yaitu : Usia (resistensi insulin cenderung 

meningkat pada usia 65 tahun keatas tetapi sekarang usia 20 tahun keatas sudah 
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terdapat yang terserang DM tipe 2), obesitas dan riwayat keluarga. Sedangkan 

berdasarkan kelompoknya Insulin Dependent Diabetes Melitus (IDDM) dan Non 

Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM) tentu memiliki etiologi yang berbeda.  

a. Insulin Dependent Diabetes Melitus (IDDM) Sering terjadi pada usia sebelum 30 

tahun, biasanya disebut dengan Juvenille Diabetes. Faktor genetik dan lingkungan 

merupakan faktor pencetus IDDM. Sedangkan lingkungan bisa berasal dari infeksi 

virus misalnya virus Coxsackievirus B dan streptococcus. Virus tersebut 

menyerang pulau Langerhans Pankreas sehingga produksi insulin berkurang dan 

bisa saja akibat respon autoimun, dimana antibodi sendiri akan menyerang sel β 

pankreas.  

b. Non Insulin Diabetes Melitus (NIDDM) Kelebihan berat badan (overweight) 

memiliki peran penting dalam terjadinya NIDDM karena overweight 

membutuhkan banyak insulin untuk metabolisme. Terjadinya Hiperglikemia disaat 

pankreas tidak cukup untuk menghasilkan insulin dan jumlah reseptor insulin 

menurun sehingga banyak gula darah yang tidak diikat sehingga beredar didalam 

darah. 

5. Patofisiologis Diabetes Mellitus 

       Dalam kondisi normal, konsentrasi glukosa plasma dijaga ketat secara fisiologis 

oleh efek insulin, hormon perantara yang mengatur metabolisme. Dalam keadaan puasa 

konsentrasi insulin rendah dalam darah dan berfungsi untuk memodulasi produksi 

glukosa endogen, terutama yang bersumber di hati5 . Efek ini juga diimbangi oleh 

berbagai hormon regulator lain, terutama glukagon. 
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       Pada diabetes melitus tipe 2, yang ditandai adanya gangguan sekresi insulin 

ataupun gangguan kerja insulin (resistensi insulin) pada organ target terutama hati dan 

otot. Awalnya resistensi insulin masih belum menyebabkan diabetes secara klinis 

karena sel β pankreas masih mengkompensasi keadaan ini dan terjadi hiperinsulinemia 

sehingga glukosa dalam darah masih dalam batas normal atau mengalami peningkatan 

sedikit. Setelah lama-kelamaan, maka terjadi ketidaksanggupan sel β  pankreas 

sehingga terjadi diabetes secara klinis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa 

dalam darah. Otot sebagai pengguna glukosa terbesar tidak bisa mengambil glukosa 

dalam darah akibat resistensi insulin. 

       Hiperglikemia awalnya terjadi pada fase setelah makan saat otot gagal dalam 

melakukan ambilan glukosa. Pada fase berikutnya dimana produksi insulin  semakin 

turun, produksi glukosa hati berlebihan menyebabkan glukosa darah meningkat saat 

puasa. Hiperglikemia memperberat gangguan sekresi insulin yang sudah ada dan 

disebut dengan fenomena glukotoksisitas  

       Perbedaan dengan diabetes melitus tipe 1 (DMT1) yaitu DMT1 dipicu oleh 

destruksi autoimun pada sel β pankreas penghasil insulin sedangkan DMT2 akibat 

gangguan kompleks yang disebabkan oleh resistensi insulin perifer yang dikombinasi 

dengan defisiensi relative insulin.  

6. Faktor Resiko Diabetes Mellitus 

1. Faktor risiko yang dapat diubah  

a) Gaya hidup Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditujukkan dalam aktivitas 

sehari-hari. Makanan cepat saji (junk food), kurangnya berolahraga dan minum-
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minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes melitus tipe 

2 (Abdurrahman, 2014). Penderita DM diakibatkan oleh pola makan yang tidak 

sehat dikarenakan pasien kurang pengetahuan tentang bagaimanan pola makan 

yang baik dimana mereka mengkonsumsi makanan yang mempunyai karbohidrat 

dan sumber glukosa secara berlebihan, kemudian kadar glukosa darah menjadi naik 

sehingga perlu pengaturan diet yang baik.  

b) Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit DM. 

Obesitas dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin (resisten insulin). 

Semakin banyak jaringan lemak pada tubuh, maka tubuh semakin resisten terhadap 

kerja insulin, terutama bila lemak tubuh terkumpul didaerah sentral atau perut 

(central obesity) 

2. Faktor risiko yang tidak dapat diubah  

a) Usia Semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi risiko terkena diabetes tipe 

2. DM tipe 2 terjadi pada orang dewasa setengah baya, paling sering setelah usia 

45 tahun (American Heart Association [AHA], 2012). Meningkatnya risiko DM 

seiring dengan bertambahnya usia dikaitkan dengan terjadinya penurunan fungsi 

fisiologis tubuh.  

b) Riwayat keluarga diabetes mellitus Seorang anak dapat diwarisi gen penyebab DM 

dari orang tua. Fakta menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ibu penderita DM 

tingkat risiko terkena DM sebesar 3,4 kali lipat lebih tinggi dan 3,5 kali lipat lebih 

tinggi jika memiliki ayah penderita DM. Apabila kedua orangtua menderita DM, 

maka akan memiliki risiko terkena DM sebesar 6,1 kali lipat lebih tinggi (Ehsan, 

2010).  
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c)  Ras atau latar belakang etnis Risiko DM tipe 2 lebih besar terjadi pada hispanik, 

kulit hitam, penduduk asli Amerika, dan Asia (ADA, 2009).  

d) Riwayat diabetes pada kehamilan Mendapatkan diabetes selama kehamilan atau 

melahirkan bayi lebih dari 4,5 kg dapat meningkatkan risiko DM tipe 2 . 

B. Status Gizi 

1. Pengertian Status Gizi 

       Menurun Gibson (1990), status gizi merupakan keadaan dimana tubuh yang 

merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh 

dan juga perwujudan manfaatnya. Hadi ( 2005 ), status gizi adalah merupakan suatu 

ekspresi satu aspek atau lebih dari nutriture yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam 

suatu variabel. Menurut Supariasa dkk ( 2002 ), menyatakan bahwa gizi merupakan 

suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikomsumsi secara normal 

melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat – zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal dari organ – organ, serta menghasilkan energi. Status 

gizi ini menjadi penting karena merupakan salah satu dari faktor resiko untuk terjadinya 

kesakitan dan kematian. Status gizi yang baik pada seseorang akan berkontribusi 

terhadap kesehatannya dan juga terhadap kemampuan dalam proses pemulihan.  

2. Cara Penilaian Status Gizi 

a. Penilaian Status Gizi cara antropometri 

       Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Antropometri gizi berhubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai 
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tingkat umur dan tingkat gizi. Parameter yang diukur antar lain BB, TB, LILA, Lingkar 

Kepala, Lingkar Dada, Lemak Subkutan. Antropometri sebagai indicator status gizi 

dapat dilakukan dengan cara mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran 

tunggal dari tubuh manusia antara lain : umur, berat badan, tinggi badan. Kombinasi 

antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Jenis – jenis dari indeks 

antropometri salah satunya adalah indeks massa tubuh ( IMT ). Pada remaja dan anak 

– anak indeks antropometri nya yaitu diukur menurut umur atau (IMT/U). Pengukuran 

IMT dapat dilakukan pada anak – anak, remaja maupun orang dewasa. Pada orang 

dewasa pengukuran IMT bisa dilakukan dengan menggunakan rumus  :  

IMT = Berat Badan (kg) 

            Tinggi Badan2 (m) 

 

 Tabel 1  

 Klasifikasi IMT 

 

Kategori IMT 

Kekurangan berat badan tingkat berat <17 kg/m2 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 17.0-18.4 kg/m2 

Normal 18.5-25.0 kg/m2 

Kelebihan berat badan tingkat ringan 25.1-27.0 kg/m2 

Kelebihan berat badan tingkat berat >27.0 kg/m2 

  Sumber : Kemenkes RI (2003) 
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b. Biokimia  

Merupakan suatu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan 

pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain yaitu 

urine, tinja, darah, beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot.  

C. Pola Makan 

       Pola makan adalah suatu cara tertentu dalam mengatur jumlah dan jenis asupan 

makanan dengan maksud untuk mempertahankan kesehatan, status gizi serta mencegah 

dan atau membantu proses penyembuhan (Depkes,2009). Pola makan yang baik harus 

dipahami oleh penderita DM dalam pengaturan pola makan sehari – hari. Pola ini 

meliputi pengaturan jadwal bagi penderita DM yang biasanya adalah 6 kali makan per 

hari yang dibagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makan selingan. Pola makan 

memegang peranan penting bagi penderita DM seseorang yang tidak bisa mengatur 

pola makan dengan pengaturan 3J (Jadwal,Jenis, dan Jumlah) maka hal ini akan 

menyebabkan penderita mengalami peningkatan kadar gula darah. Pola makan 

penderita DM harus benar – benar di perhatikan.  

       Penderita DM biasanya cenderung memiliki kandungan gula darah yang tidak 

terkontrol. Kadar gula darah akan meningkat drastic setelah mengonsumsi makanan 

yang banyak mengandung karbohidrat atau gula. Oleh karena itu, penderita DM perlu 

menjaga pengaturan pola makan dalam rangka pengendalian kadar gula darah sehingga 

kadar gula darahnya tetap terkontrol. ( Susanti | Jurnal Kesehatan Vokasional, n.d.) 

       Pola makan yang baik merupakan bagian penting dari penatalaksanaan diabetes. 

Diet yang baik akan mengurangi beban kerja insulin dengan mengoptimalisasikan 
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pekerjaan insulin mengubah glukosa menjadi glikogen. Keberhasilan terapi ini 

melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, pasien itu sendiri dan keluarganya. Penderita 

diabetes dianjurkan untuk konsumsi serat, konsumsi serat yang diajurkan minimal 25 

g per hari. Serat akan membantu menghambat penyerapan lemak, makanan berserat 

yang tidak dapat dicerna oleh tubuh juga dapat membantu mengatasi rasa lapar yang 

dirasakan penderita Diabetes Melitus tanpa risiko masukan kalori yang berlebih hal ini 

secara tidak langsung akan menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu makanan 

sumber serat seperti sayur dan buah buahan segar umumnya kaya akan vitamin dan 

mineral yang baik bagi pasien Diabetes Melitus. 

D. Konsumsi Zat Gizi Makro 

       Zat gizi merupakan ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu: menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta 

mengatur proses-proses kehidupan. Sehingga pengertian status gizi adalah keadaan 

tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan pengunaan zat-zat gizi (Almatsier, 2009). 

Asupan zat gizi makro yang dianjurkan untuk penderita DM terdiri dari: 

a. Energi, kebutuhan energi sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan 

ideal. Kebutuhan kalori basal adalah 25 kalori untuk wanita dan 30 kalori/kg BBI. 

Ditambah dan dikurangi bergantung beberapa faktor, yaitu tinggi badan, berat 

badan, umur, aktivitas, dan adanya komplikasi.  

b. Karbohidrat, asupan karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% dari total asupan 

energi. Terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Pembatasan karbohidrat total 

<130 g/hari tidak dianjurkan. Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga 
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penyandang diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. 

Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% asupan energi. Pemanis alternatif dapat 

digunakan sebagai pengganti glukosa, asal tidak melebihi batas aman konsumsi 

harian. Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat memberikan 

makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan 

kalori sehari. 

c. Lemak , asupan lemak dianjurkan sekitar 20 -25% kebutuhan kalori, dan tidak 

diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Komposisi yang dianjurkan 

lemak jenuh < 7% kebutuhan kalori. Lemak tidak jenuh ganda < 10%. Selebihnya 

dari lemak tidak jenuh tunggal. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang 

banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans antara lain : daging berlemak 

dan susu fullcream. Konsumsi kolesterol dianjurkan < 200 mg/hari. 

d. Protein, asupan protein sebesar 10 – 20% total asupan energi. Sumber protein yang 

baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu 

rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Pada pasien dengan nefropati 

diabetic perlu penurunan asupan protein enjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari 

kebutuhan energi,dengan 65% diantaranya bernilai biologi k tinggi. Kecuali pada 

penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein menjad i 1-1,2 

g/kg BB perhari. (PENUNTUN DIET DAN TERAPI DIET, 2020)


