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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, 

maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Sedangkan menurut 

Notoadmodjo (2012) kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, 

spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomi. (Rifai, Achmad, 2020). 

Saat ini perhatian penyakit tidak menular semakin meningkat. Dari sepuluh 

penyebab utama kematian, dua diantaranya adalah penyakit tidak menular. salah 

satunya Diabetes Melitus merupakan penyakit tidak menular yang mengalami 

peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun. Penyakit Tidak Menular (PTM) ini 

telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar khususnya di Indonesia. 

Peningkatan beban akibat PTM sejalan dengan meningkatnya faktor resiko yang 

meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, obesitas, pola makan tidak sehat, 

kurang aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. (Sitompul, E.S. 2020). 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan pada tahun 2018 

melakukan pengumpulan data penderita diabetes melitus pada penduduk berumur ≥ 15 

tahun. Kriteria diabetes melitus Riskesdas 2018 mengacu pada Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI) yang mengadopsi kriteria Americon Diabetes 

Association (ADA). Menurut kriteria tersebut , diabetes melitus ditegakkan bila kadar 

glukosa darah puasa ≤ 200mg/dl, atau glukosa darah 2 jam pasca pembenahan ≥ 200 
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mg/dl, atau glukosa darah sewaktu ≥ 200mg/dl dengan gejala sering lapar, sering haus 

, sering buang air kecil dah dengan jumlah yang banyak dan berat badan turun. 

(Kementrian kesehatan republik indonesia, 2020). 

Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus di 

Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur ≥ 15 tahun sebanyak 2 %. Angka 

ini menunjukkan peningkapan dibandingkan prevalensi diabetes melitus pada 

penduduk ≥ 15 tahun pada hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 1,5%. Namun prevalesi 

diabetes melitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada 2013 

menjadi 8,5% pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% 

penderita diabetes yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes melitus. 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). 

Hasil Riskesdas tahun 2018 menyatakan proporsi penderita diabetes melitus 

menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan 

tamat universitas/akademi memiliki proporsi tertinggi pada Riskesdas tahun 2013 dan 

2018 , yaitu sebesar 2,5% dan 2,8%. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan 

lebih rendah dibandingkan tingkat universitas/akademi memiliki kurang dari 2%. Hal 

ini dapat diasumsikan terkait dengan gaya hidup dan akses terhadap deteksi kasus di 

pelayanan kesehatan pada kelompok dengan tikat pendidikan universitas/akademi. 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). 

Glukosa merupakan satu satunya bahan bakar yang memasok energi bagi otot 

rangka pada keadaan aerob. Unsur ini merupakan prekusor gula susu (laktosa) di 

kelenjar payudara dan secara aktif di ambil oleh janin. Glukosa juga merupakan 

prekusor untuk sintesis bermacam-macam senyawa khusus misalnya laktosa, antigen, 
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permukaan sel, nukleotida, beberapa jaringan dalam tubuh misalnya otak dan sel darah 

merah bergantung pada glukosa untuk memperoleh energi. Dalam jangka panjang, 

sebagian besar jaringan juga memerlukan glukosa untuk fungsi lain misalnya 

membentuk gugus ribose pada nukleotida atau bagian karbohidrat pada glikoprotein. 

(Kasengke, J., Assa, Y.A., & Paruntu, M.E. 2015) 

Prevalensi DM terdiagnosis di Indonesia sebesar 2,1%. Prevalensi diabetes 

yang terdiagnosis dokter tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (2,5%), Sulawesi Utara 

(2,4%), Kalimantan Timur (2,3%) dan Bali (1,3%). Bersadarkan laporan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Bali tahun 2013 oleh Dinas Kesehatan, prevalensi DM 

di Bali tertinggi berada pada daerah Jembrana (1,9%), Buleleng (1,7%), Tabanan dan 

Klungkung (1,5%) dan Kota Denpasar Utara (1,4%). (Sarihati, I G A., Karimah, H. N., 

& Habbibah, N. 2019) 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Ada beberapa 

hal yang menyebabkan gula darah naik yaitu kurang berolah raga, bertambahnya 

jumlah makanan yang dikonsumsi, meningkatnya stress dan faktor emosi, pertambahan 

berat badan dan usia, serta dampak perawatan dari obat misalnya steroid (Fox & 

Kilvert, 2010). 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Mayarakat  Berusia 

Produktif di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara”. 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, menjadikan rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu “Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Mayarakat  

Berusia Produktif di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara”.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada 

Mayarakat  Berusia Produktif di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui karateristik responden di Kelurahan Baler Bale Agung 

Kecamatan Negara Tahun 2022 

b. Untuk mengetahui kadar glukosa sewaktu pada masyarakat berusia produktif di 

Kelurahan Baler Bale Agung. 

c. Untuk mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia 

produktif berdasarkan umur , gaya hidup , pola makan dan aktivitas fisik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

khususnya pada bidang kimia klinik mengenai kadar glukosa sewaktu pada masyarakat 

berusia produktif dan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana penyebab 

terjadinya glukosa darah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  
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Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti 

mengenai gambaran hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada masyarakat 

berusia produktif, selain itu dapat meningkatan keterampilan peneliti dalam membuat 

karya tulis ilmiah. 

 

b. Bagi Institusi 

Untuk menambah sumber informasi dan dapat juga dijadikan referensi tentang 

gambaran hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu pada masyarakat berusia 

produktif. 

c. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi dan wawasan terhadap masyarakat yang kurang 

paham atau tidak mengetahui bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada 

masyarakat berusia produktif.  

 


