
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan laporan International Diabetes Federation (IDF) (2014) 

diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik 

dimana pasien diabetes tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang 

cukup atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif sehingga 

terjadilah hiperglikemia (Smeltzer & Bare, 2008). Hiperglikemia pada DM 

akibat kekurangan hormon insulin absolut ataupun relatif. Absolut artinya DM 

yang disebabkan tidak adanya insulin, sedangkan relatif bila jumlah insulin 

cukup, tetapi daya kerja insulin kurang. Diabetes Melitus terbagi 2 jenis yaitu 

DM tipe 1 yang terjadi sekitar 10% dari penderita DM karena kerusakan sel beta 

pankreas, sedangkan DM tipe 2 terjadi 90% dari penderita DM yang disebabkan 

oleh resistensi insulin. Diabetes merupakan penyakit yang dapat menyebabkan 

masalah yang serius dan prevalensinya meningkat secara cepat (Lewis, et al., 

2011). Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit kronik degeneratif yang 

paling sering ditemukan dengan angka morbiditas dan mortalitas tinggi. 

Tingginya angka penderita DM di Indonesia akan menyebabkan kejadian 

komplikasi dari DM yang tinggi juga (Sitompul, 2011). Di samping 

prevalensinya kian bertambah, persoalan DM akan semakin sulit bila telah 

terjadi komplikasi. Diketahui manisfestasi dari DM dapat berupa komplikasi 

makrovaskular dan mikrovaskular. Pada makrovaskular komplikasinya 

berkembang menjadi penyakit jantung, hipertensi, stroke, ataupun disfungsi 
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ginjal. Komplikasi mikrovaskular dapat berupa neuropati dan retinopati. Ilyas 

(1997) menyebutkan dalam bukunya bahwa diketahui prevalensi kebutaan di 

Indonesia berkisar 1,2% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dari angka tersebut 

presentase kebutaan utama ialah : katarak 0,70%, kelainan kornea 0,13%, 

penyakit glaukoma 0,10%, kelainan refraksi 0.06%, kelainan retina 0,03%, 

kelainan nutrisi 0,02%. Kelainan retina yang paling sering menyebabkan 

kebutaan adalah retinopati hipertensi dan retinopati diabetik.  

Retinopati merupakan salah satu komplikasi mikrovaskular DM yang 

merupakan penyebab utama kebutaan pada orang dewasa (Noble dan 

Chaudhary, 2010). Retinopati diabetik merupakan gangguan penglihatan yang 

disebabkan karena adanya kelainan pada retina. Dimana terjadi suatu 

mikroangiopati progresif yang ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pembuluh-

pembuluh darah halus sehingga mengakibatkan gangguan nutrisi pada retina. 

Retinopati diabetik merupakan penyebab kebutaan yang paling sering 

ditemukan pada usia dewasa antara 20-74 tahun. Pasien diabetes memiliki resiko 

25 kali lebih mudah mengalami kebutaan dibanding nondiabetes. Resiko 

mengalami retinopati meningkat sejalan dengan lamanya diabetes. Pada diabetes 

tipe 2 ketika diagnosis ditegakkan, sekitar 25% pasien sudah menderita 

retinopati diabetik nonproliferatif (background retinopathy) yaitu bentuk yang 

paling ringan dari retinopati diabetik dan sering tidak memperlihatkan gejala. 

Setelah 20 tahun, prevalensi retinopati diabetik meningkat menjadi lebih dari 

60% dalam berbagai derajat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2004 

melaporkan 4,8 persen penduduk di seluruh dunia menjadi buta akibat retinopati 
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diabetik. Dalam urutan penyebab kebutaan secara global, retinopati diabetik 

menempati urutan ke-4 setelah katarak, glaukoma, dan degenerasi macula 

(AMD = age-related macular degeneration). Retinopati diabetik terjadi setelah 

15 tahun menderita DM tipe 1 atau tipe 2 dengan angka lebih dari 60% 

(American Diabetes Association, 2003). DM memiliki banyak factor penyebab 

yang berkembang menjadi retinopati diabetik, antara lain lama menderita DM, 

usia penderita, gender, riwayat keluarga, suku, nefropati, hipotiroidisme, dan 

kehamilan sebagai unmodifiable factors (Barry, 2013), juga faktor gaya hidup 

(life style) seperti merokok (International Diabetes Federation/IDF, 2005),; 

Varis dkk., 2012), serta kontrol glikemik (Kadar gula darah puasa (GDP), Kadar 

gula darah non puasa, dan kadar hemoglobin terglikosilasi (HbA1c)), kontrol 

tekanan darah, profil lipid, diet, dan aktivitas fisik (IDF, 2005). 

Penelitian mengenai merokok sebagai faktor risiko retinopati diabetik 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Stratton dkk (2001), Tapp dkk (2003), 

dan Al-Amer dkk (2008) menunjukkan hasil tidak ada kaitan antara merokok 

dengan retinopati diabetik. Namun Cundiff dan Nigg (2005) dan IDF (2005) 

menyatakan bahwa merokok secara signifikan merupakan faktor risiko dari 

retinopati diabetik. Diet bagi sebagian besar penderita DM dapat dikaitkan 

dengan obesitas dan nutrisi yang buruk (Semba, 2007). Data gaya hidup dari 

studi Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) menunjukkan bahwa 

diet karbohidrat dan lemak berhubungan dengan retinopati diabetik (Cundiff dan 

Nigg, 2005). DM tipe 1 harus mengurangi total lemak diet mereka menjadi 

kurang dari 30% dan lemak jenuh hingga kurang dari 10%, akan tetapi 
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hubungan antara defisiensi nutrisi spesifik dengan retinopati diabetik belum 

dapat secara konsisten ditunjukkan (Semba, 2007). Kadar gula darah dapat di 

control menjadi tanda reduksi prevalensi, insiden Retinopati dan gangguan 

penglihatan selama beberapa dekade terakhir yang menunjukkan keberhasilan 

dari manajemen kontrol kadar gula darah terhadap retinopati diabetik (Antonetti 

dkk., 2012). Penyebab retinopati diabetik sampai saat ini belum diketahui secara 

pasti, namun hiperglikemi yang berlangsung lama dianggap sebagai faktor risiko 

utama. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kadar glukosa darah sangat 

berperan terhadap terjadinya komplikasi diabetik. 

Penelitian-penelitian mengenai faktor risiko retinopati diabetik telah 

banyak dilakukan, akan tetapi terjadi perbedaan hasil dari masing-masing 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Faktor risiko mana yang 

paling kuat pengaruhnya terhadap kejadian retinopati diabetik pada penderita 

DM masih perlu dilakukan untuk menentukan strategi yang komprehensif dalam 

pencegahan dan pengendalian masalah retinopati diabetik pada penderita DM 

(Mihardja dkk., 2014). Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh tentang pola diet, 

kebiasaan merokok, dan kadar gula darah sebagai faktor risiko retinopati 

diabetik pada penderita DM di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung 

Semarang periode 01 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah pola diet, kebiasaan merokok, dan kadar gula 
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darah merupakan faktor risiko dari retinopati diabetik?”, dan manakah dari 

ketiga faktor resiko tersebut yang lebih dominan terhadap kejadian retinopati 

diabetik.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola diet, 

kebiasaan merokok, dan kadar gula darah terhadap kejadian retinopati 

diabetik.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui karakteristik penderita retinopati diabetik di RSI 

Sultan Agung Semarang periode 01 Mei 2014 s/d 30 April 2015 

berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

 Mengetahui pola diet, kebiasaan merokok dan kadar gula darah 

sebagai faktor risiko kejadian retinopati diabetik.  

 Mengetahui faktor risiko (pola diet, kebiasaan merokok dan kadar 

gula darah) manakah yang paling dominan berisiko terhadap 

kejadian retinopati diabetik pada pasien DM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

ilmiah untuk pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor risiko 

dan sumber informasi untuk pengelolaan retinopati diabetik secara 

dini.  
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi masyarakat tentang upaya pencegahan retinopati diabetik dengan 

memodifikasi faktor gaya hidup yang diduga menjadi penyebab. 


