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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

 
Penyakit Diabetes Melitus (DM) merupakan masalah 

kesehatan yang berdampak pada produktivitas kerja dan 

penurunan kualitas sumber daya manusia. Ada 2 jenis tipe DM 

yaitu tipe 1(sejak kecil sel beta pankreas rusak akibatnya tidak 

mampu memproduksi insulin, sehingga untuk kebutuhannya 

tergantung asupan dari luar) dan tipe 2 (sel beta pankreas dalam 

Tubuh memproduksi insulin tetapi tidak cukup efektif 

mengendalikan gula darah)(Darmono, 2007).  

Diabetes cenderung muncul pada usia di atas 30 sampai 40 

tahunan, dan angka kejadiannya meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia. Prevalensi terjadinya glukosa darah tinggi pada 

wanita lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 39,1% terjadi pada laki-

laki dan 52,3% terjadi pada wanita (Wuardani, 2007).  

Federasi Diabetes Melitus Internasional (2016), melaporkan 

bahwa Indonesia masuk dalam urutan ke 7 Negara dengan 

penderita DM terbanyak pada usia 20—79 tahun.  Riset Kesehatan 

Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013), 

Melaporkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi penderita  

diabates sebanyak 6,9 %, di antaranya 5,4% penyandang diabetes 

yang tidak terdiagnosis, dan 1,5% penyandang diabetes 

terdiagnosis. Jawa Tengah sendiri menunjukkan bahwa prevalensi 

diabetes di tahun 2012 lebih rendah dibanding tahun 2011 (0,06% : 

0,09%) dengan prevalensi tertinggi berada di Kabupaten Semarang 

sebesar 0,66% (Profil Dinkes Jateng, 2012).  

Menurut hasil observasi orang dengan penyakit DM adalah 

mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan gaya hidup serba 
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modern yang menyediakan berbagai kemudahan hidup contohnya 

ketersediaan makanan cepat saji tinggi lemak dan konsumsi 

makanan manis yang meningkatkan selera makan serta 

meningkatkan kegemukan. Selain itu ketersediaan alat transportasi 

seperti sepeda motor, mobil dan ojek mengurangi tingkat aktivitas 

fisik. Hal ini membuat mayoritas penduduk malas berjalan kaki, 

sehingga memicu terjadinya penyakit hipertensi yang merujuk ke 

DM (Kompas, 2 april 2016,p.5). 

Penyakit Hipertensi sendiri merupakan suatu keadaan ketika 

tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis dimana 

tekanan darah sistolik ≥140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥90 

mmHg (Riskesdas 2013). Prevalensi Hipertensi di Indonesia, 

didapatkan pada 83 orang per 1000 anggota rumah tangga dan 

meningkat  seiring dengan peningkatan usia. Sebuah studi 

metaanalisis menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari populasi 

dunia, atau setara satu triliun penduduk menderita hipertensi pada 

tahun 2000. Proporsi ini di perkirakan akan meningkat sebanyak 

29% atau menjadi 1,56 triliun penduduk pada tahun 2025 (Ridjab, 

2007). Di Pulau Jawa  sendiri memiliki prevalensi yang lebih tinggi 

dari prevalensi Nasional yaitu berada di Kabupaten Wonogiri 

(49.48%) dan Kota Salatiga (45.19% dari 77.134 jiwa) (Depkes 

2008). 

Kedua penyakit di atas (DM dan Hipertensi) sangat 

berpengaruh terhadap angka kesehatan masyarakat dan lebih 

rentan terhadap usia lanjut (usia 40 tahun ke atas). Faktor-faktor 

yang berpengaruh yaitu faktor internal (Pola makan) dan  

eksternal(aktivitas fisik). Pola makan merupakan kebiasaan yang 

ditempuh seseorang atau sekelompok untuk  memilih makanan dan 

mengonsumsinya, pola makan dipengaruhi oleh fungsi secara 

fisiologis, budaya dan sosial (Soehardjo, 1996).  Sedangkan 

aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 
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rangka yang memerlukan pengeluaran energi, yang termasuk di 

dalam  Aktivitas fisik yang adalah olahraga. Olahraga yang sering 

dilakukan oleh para usia lanjut untuk memelihara dan meningkatkan 

kebugaran adalah bersepeda, senam aerobik maupun jalan kaki. 

Olahraga yang paling aman, ringan, murah dan paling mudah 

adalah berlari secara perlahan-lahan (jogging). Walaupun hanya 

murah dan mudah, jogging memiliki banyak manfaat, salah satunya 

adalah metabolisme lemak dan metabolisme gula darah yang akan 

menghasilkan energi dan menurunkan gula darah. Selain itu, 

jogging juga memacu jantung untuk bekerja lebih keras lagi dari 

biasanya. Jogging bisa dilakukan kapan saja tergantung waktu 

luang dan kemauan untuk berolahraga, namun waktu yang sering 

digunakan untuk lari adalah pagi hari atau sore hari, dan jarang 

dilakukan di siang hari karena dinilai dapat membakar kulit tubuh 

sehingga menjadi hitam. Menurut (Setiawan, 2010) lari pagi juga 

tidak boleh dilakukan terlalu pagi (fajar)  karena pada waktu itu 

tingkat uap air yang ada di udara sangat tinggi, sehingga apabila 

banyak dihirup akan menimbulkan penyakit paru-paru basah.  Dari 

ringkasan di atas maka peneliti termotivasi untuk melakukan kajian, 

apakah dengan jogging dan pola makan yang baik dapat 

mempertahankan tekanan darah dan gula darah dalam batas 

normal. 

 
1.2  Masalah Penelitian 

DM dan Hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang sangat serius karena jika tidak terkendali akan 

menimbulkan komplikasi yang berbahaya, dapat berpengaruh 

terhadap jantung, ginjal, fungsi saraf dan bahkan bisa sampai pada 

kematian. Faktor gaya hidup yang di dalamnya termasuk pola 

makan, faktor aktivitas fisik, dan faktor usia dapat menggangu 

tingkat kesehatan dan produktifitas seseorang. Berdasarkan uraian 
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di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas  jogging dan 

pola makan dapat mempengaruhi tekanan darah, gula darah dan 

kolesterol yang tinggi? 

 
l.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah ada 

hubungan antara aktivitas joggingdan pola makan dengan 

terkontrolnya tekananan darah, gula darah dan kolesterol dalam 

batas normal ? 

 
l.4  Keunikan Penelitian 

Keunikan penelitian ini mengkaji dari beberapa faktor yang 

paling dominan sebagai pengaruh hipertensi dan DM yaitu aktivitas 

fisik (jogging dan aktivitas sehari-hari di rumah)  dengan kriteria 

seberapa waktu yang sering digunakan  dan kebiasaan makan, 

sehingga bisa melihat pengaruh yang mungkin sangat besar ketika 

ada kajian hubungan antara  kedua faktor ini. 

 
l.5  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai pustaka  tambahan dalam menjalankan proses 

belajar mengajar tetang nutrisi dan olahraga. 

2. Bagi Masyarakat luas. 

Memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang 

olahraga yang murah, sederhana, dan mudah dilakukan 

namun berfungsi baik bagi kesehatan. 

3. Bagi peneliti lain. 

Data penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk 

melakukan penelitian lanjutan berdasarkan hasil temuan 

dalam penelitian ini, dan penelitian ini dapat 

dikembangakan. 


