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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Persebaran Sindrom Metabolik (SM), akhir-akhir ini terus 

meningkat. Penyebaran informasi mengenai penyebab, bahaya 

dan cara pencegahan penyakit SM atau penyakit degeneratif 

begitu cepat menjangkau seluruh nusantara namun tidak serta 

merta masyarakat merubah perilaku hidup sehat mereka. Hal ini 

menujukkan betapa sulitnya masyarakat merubah budaya atau 

kebiasaan makan, gaya hidup walaupun masyarakat tahu 

bahaya dan akibatnya.  

SM merupakan kondisi seseorang memiliki kelainan 

metabolik kompleks yang diakibatkan oleh peningkatan tekanan 

darah tinggi, obesitas sentral dan dislipidemia, dengan atau 

tanpa hiperglikemik (Wijaya,2004). Penyakit SM sering 

berinteraksi satu sama lain sehingga menyebabkan terjadinya 

berbagai komorbiditas penyakit seperti jantung koroner, 

penyakit sendi, gagal ginjal, gagal jantung dan sebagainya. 

Etiologi atau penyebab SM belum dapat diketahui secara 

pasti.Salah satu hipotesis menyatakan bahwa penyebab primer 

dari SM adalah resistensi insulin (RI). RI dapat dipengaruhi oleh 
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faktor-faktor resiko seperti genetika, pengaruh lingkungan, 

kurangnya aktivitas fisik, defisiensi zat gizi serta intake atau 

asupan yang tinggi kalori yang mengakibatkan hiperinsulinemia 

dengan hasil akhirnya yaitu peningkatan asam urat (gout), 

peningkatan lipogenesis (obesitas), intoleransi glukosa (DM), 

dan peningkatan tekanan darah (hipertensi). 

Salah satu permasalahan penyakit sindroma metabolik yang 

terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun, adalah 

penyakit DM. Berdasarkan data Riskesdas 2007 dan data 

Riskesdas 2013 prevalensi DM meningkat dari 0,7 % menjadi 

1,5 %. WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah 

penyandang DM di Indonesia dari 8.4 juta pada tahun 2000 

menjadi sekitar 21.3 juta pada tahun 2030 (WHO, 2000). 

Beberapa penelitian epidemiologi yang dilakukan oleh Choi 

et al (2008), Lai et al tahun (2012), serta Altaf (2014), 

menunjukan adanya hubungan yang erat antara penyakit DM 

tipe 2 dengan penyakit GA. Hubungan antara kedua penyakit ini 

dikarenakan ketika kadar asam urat dalam darah tidak 

terkontrol, maka muncul peluang resiko sebesar 20% untuk 

terjadinya penyakit DM. 

Penelitian yang lain melaporkan bahwa insiden resistensi 

insulin pada pasien GA meningkat 35% dibandingkan dengan 

individu tanpa GA (Yoo et al, 2011). Hasil penelitian Suppiah et 
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al(2008) menunjukkan angka prevalensi GA yang tinggi pada 

pasien dengan DM tipe 2. 

Informasi mengenai adanya pengaruh faktor resiko etnisitas, 

pola makan dan gaya hidup suku-suku diberbagai daerah di 

Indonesia terhadap penyakit GA dan dampaknya terhadap 

penyakit DM masih terbatas. Oleh sebab itu perlu 

dikembangkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pola 

makan suatu suku/etnis terhadap kejadian penyakit DM dan GA 

di Indonesia. 

Salah satu provinsi yang penyakit DM dan GA termasuk 

tinggi di Indonesia adalah di daerah Sulawesi Utara. Prevalensi 

penyakit DM di Sulawesi Utara berdasarkan Riskesdas (2013) 

yang di diagnosa oleh dokter/tenaga kesehatan (nakes) 

sebesar 2.4%, sementara untuk diagnosa/gejala saja sebesar 

3.6% yang menjadikan rata-ratanya tertinggi di Indonesia. 

Prevalensi penyakit GA di Sulawesi Utara berdasarkan 

Riskesdas (2007) yang di diagnosa oleh nakes 11,4% dan yang 

didiagnosis/gejala saja 25,5%.  

Masyarakat suku Minahasa dikenal dengan budaya 

pestanya. Dalam seminggu beragam pesta diselenggarakan, 

antara lain perayaan pernikahan, ulang tahun, kegiatan ibadah 

gerejawi, arisan warga maupun didalam keluarga masing-

masing. Dalam setiap pesta entah suka atau duka disertai 
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dengan pesta makan dan biasanya mengkonsumsi makanan 

tinggi karbohidrat, lemak, protein, serta kalori. Disamping itu, 

suku Minahasa pada saat yang sama juga biasanya 

mengonsumsi minum-minuman beralkohol yang tinggi kadarnya 

(saguer dan cap tikus). 

Kebiasaan masyarakat suku Minahasa yang suka 

mengkonsumsi makanan seperti nasi, singkong, lemak babi, 

daging babi, daging ayam, kacang-kacangan, gorengan dan 

makanan yang tinggi kalorinya dalam porsi besar serta 

mengonsumsi minuman beralkohol menyebabkan prevalensi 

penyakit DM dan GA tinggi di daerah Sulawesi Utara. Hasil 

Riskesdes tahun 2007 dan 2013 menujukkan terjadi 

peningkatan prevalensi berbagai penyakit sindrom metabolik di 

provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan tingkat nasional. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui profil klinis 

dan antropometrik serta gaya hidup penderita yang terdiagnosis 

penyakit GA dan/atau DM. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Matani II Kota Tomohon Sulawesi Utara yang dianggap 

homogen dengan latar belakang suku Minahasa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara GA dan DM dengan berbagai 

faktor resiko yang mempengaruhi seperti: pola makan, aktivitas fisik 
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dan riwayat penyakit keluarga padamasyarakat Minahasa 

khususnya di Kelurahan Matani II Tomohon. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan kejadian penyakit DM dan GA di 

daerah dengan prevalensi penyakit DM dan GA tertinggi 

di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui hubungan penyakit DM dan GA 

dengan faktor resiko pola makan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara penyakit DM dan 

GA dengan faktor resiko aktivitas fisik.  

4. Untuk mengetahui hubungan antara penyakit DM dan 

GA dengan faktor resiko riwayat penyakit keluarga.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi tentang temuan baru hubungan 

antara GA dengan DM yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor-faktor resiko pola makan, riwayat penyakit keluarga 

dan aktivitas fisik.  
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1.4.2. Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pembuktian  

mengenai keterkaitan penyakit GA dan DM dengan 

faktor resiko pola makan, aktivitas fisik dan riwayat 

penyakit keluarga bagi masyarakat Minahasa 

khususnya dan Indonesia pada umumnya agar dapat 

meminimalisir kejadian penyakit GA dan DM. 

1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat 

1. Penelitian diharapkan menjadi sumber acuan bagi ilmu 

gizi, khususnya ilmu gizi masyarakat, sehingga 

mahasiswa dapat mengetahui keterkaitannya antara 

penyakit GA dan DM dengan faktor resiko pola makan, 

aktivitas fisik dan riwayat penyakit keluarga.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

ilmiah bagi masyarakat Minahasa dalam mengubah 

pola makan dan gaya hidup lainnya.  

 

 


