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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Diabetes Mellitus tipe II 

Diabetes Mellitus tipe II adalah suatu kondisi hiperglikemia puasa 

yang terjadi meski tersedia insulin endogen bisa dijumpai pada usia paruh 

baya dan lansia. Kadar insulin yang dihasilkan pada DM tipe II berbeda-

beda, fungsinya dirusak oleh resistensi insulin di jaringan perifer 

(LeMone, Burke, dan Bauldoff 2015). Diabetes Mellitus tipe II terjadi 

karena kelainan patofisiologis dari resistensi insulin. Resistensi insulin 

manyebabkan insulin merangsang pengambilan glukosa di hati. Sekresi 

insulin digunakan untuk mengimbangi retensi jaringan perifer walaupun 

pada akhirnya mekanismenya mengalami kegagalan sehingga kadar gula 

darah tinggi (Berkowtz 2013). Selain itu, menurut LeMone, Burke, dan 

Bauldoff (2015) jumlah insulin tidak cukup untuk menurunkan kadar 

glukosa darah pada DM tipe II sehingga terjadi resistensi insulin yang 

ditingkatkan oleh kegemukan, tidak beraktivitas, penyakit, obat-obatan, 

dan pertambahan usia. 

Adapun beberapa faktor risiko DM, yaitu adanya riwayat keluarga 

yang menderita DM, faktor usia, dan jenis kelamin. Individu dengan 

riwayat keluarga DM memiliki risiko dua sampai empat kali mengalami 

DM tipe II (LeMone, Burke, dan Bauldoff 2015). Komponen utama 

genetik yang menyebabkan peningkatan risiko DM terdapat pada 

genotype. Keluarga yang memiliki riwayat DM mengalami abnormalitas 

gen Adenosine Deaminasi (ADA) dan gen-gen glukokinase. Gen ADA 

mengalami penurunan produksi enzimadenosin deaminase pada limfosit 

sehingga pembentukan antibodi dan sistem kekebalan tubuh terganggu. 

Selain itu, adanya mutasi genetik pada faktor transkripsi nukleus dan 

glukokinase (glukosa menjadi glukosa-6-fosfat) mengakibatkan disfungsi 

sel beta pankreas. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Fatmawati 

(2010) bahwa keluarga yang memiliki riwayat DM berisiko 2,97 kali 

untuk menderita DM tipe II apabila dibandingkan dengan individu yang 

tidak mempunyai riwayat DM. 
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Sementara itu, faktor risiko DM berdasarkan usia yaitu seseorang 

yang berusia ≥45 tahun berisiko terkena DM tipe II sebesar 9 kali 

dibandingkan dengan yang berusia <45 tahun (Kurniawaty & Yanita 

2016). Pada lanjut usia terjadi penurunan aktifitas mitokondria di sel otot 

sebesar 35% yang berhubungan dengan peningkatan kadar lemak otot 

sebesar 30% dan memicu terjadinya resistensi insulin (Trisnawati & 

Setyorogo 2013). Sementara itu, jenis kelamin perempuan juga 

meningkatkan risiko DM tipe II sebesar 3-7 kali lipat jika dibandingkan 

pada laki-laki (Soegondo 2007). Selain itu, menurut Trisnawati dan 

Setyorogo (2013), prevalensi kejadian DM tipe II pada wanita lebih tinggi 

daripada laki laki karena peningkatan Indeks Masa Tubuh (IMT). 

Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang memicu terjadinya 

DM tipe II, seperti kegemukan, hipertensi, kolesterol HDL >35 mg/dl, dan 

kadar trigliserida >250 mg/dl (Berkowtz 2013). Selain itu, sindrom 

metabolik, kadar rendah dari lipoprotein, glukosa darah puasa >110 mg/dl, 

penyakit jantung koroner dan stroke juga lebih berisiko terhadap DM tipe 

II (LeMone, Burke & Bauldoff 2015). 

2. Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan tingkat laku atau kebiasaan sehari-hari yang 

dilakukan oleh manusia. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari 

sekelompok manusia di dalam masyarakat. Menurut Sudaryanto, Setiyadi, 

dan Frankilawati (2014), perubahan gaya hidup dapat menurunkan angka 

kejadian DM tipe II. Perilaku gaya hidup sehat tersebut, antara lain, 

perilaku diet, latihan fisik, perilaku kesehatan yang berisiko, manajemen 

stress, dan dukungan sosial. 

Perilaku diet yang berupa konsumsi rendah kacang-kacangan, tinggi 

pada sayuran dan buah-buahan dapat mencegah obesitas dan DM tipe II 

(ADA 2016). Menurut Hoping et al (2010), asupan tinggi serat gandum 

dapat mengurangi risiko DM sebesar 10% pada pria dan wanita. 

Modifikasi diet dengan konsumsi kolesterol 60-80 g/hari, diet serat 25-35 

g/hari, garam <6 g/hari dan alkohol <5% dapat mencegah DM tipe II 

(Lindstrom et al 2010). Selain itu, menurut Faradilla (2009), konsumsi 
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roti, pizza, pasta, permen, soft drink, dan alkohol dapat merusak hati 

sehingga terjadi gangguan metabolisme gula. Permasalahan gaya hidup 

yang sering terjadi yaitu masyarakat sering menerapkan pola diet yang 

tidak sehat, seperti tidak sarapan, mengonsumsi makanan mengandung 

tinggi garam dan gula, serta kurang asupan sayuran dan buah-buahan. Hal 

tersebut yang menyebabkan kejadian DM semakin meningkat. 

Selain itu, perilaku latihan fisik juga dapat mencegah terjadinya DM. 

Olahraga teratur adalah cara terbaik untuk membiasakan tubuh untuk 

latihan fisik sehingga pembakaran lemak tubuh meningkat (Tandra 2014). 

Menurut ADA (2016) aktifitas fisik atau olahraga selama 150 

menit/minggu dapat menurunkan kadar glikemik dalam darah, penurunan 

betar badan sebesar 7% dan menurunkan resiko kejadian DM tipe II dan 

diabetes gestasional. Hal tersebut dikuatkan oleh Faradilla (2009) bahwa 

seseorang yang melakukan olahraga atau aktifitas fisik selama 30-60 

menit dalam 3-5 kali/minggu secara teratur dapat meningkatkan kepekaan 

insulin memperbaiki aliran darah, merangsang pembentukan glikogen, dan 

mencegah kegemukan. 

Peningkatan risiko penyakit berhubungan dengan pengetahuan 

individu pada pencegahan primer penyakit tertentu (Wang et al 2013). 

Prevalensi perilaku kesadaran (merokok, diet, penggunaan alkohol) 

meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada kelompok tertentu 

seperti DM tipe II (Lindstrom et al 2010). Hal tersebut didukung oleh 

Tarwoto (2010) bahwa efek bahaya merokok karena zat adiktif yang 

tinggi (nikotin) sehingga meningkatkan akumulasi lemak visceral dan 

resistensi insulin. Selain itu, menurut Irawan (2010) perokok aktif 

memiliki risiko 76% lebih tinggi untuk terserang DM tipe II. Masyarakat 

sering menganggap kesehatan mereka sudah baik tanpa peduli terhadap 

pola hidup yang berisiko terkena penyakit tertentu (Spring, Moller & 

Coons 2012). 

Gaya hidup sehat untuk mencegah DM juga dapat dilakukan dengan 

melakukan manajemen stress. Manajemen stres dimulai dengan 

mengidentifikasi sumber stres diberbagai stressor baik dalam lingkungan 
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keluarga, teman, tempat kerja, dan masyarakat. Manajemen stres akan 

membuat individu lebih rileks, santai, dan kualitas tidur lebih baik (Wang 

et al 2013). Hal tersebut diperkuat oleh Spring, Mooler, dan Coons (2012) 

bahwa strategi manajemen stres, yaitu berolahraga secara teratur, makan 

makanan yang bergizi, diet mengurangi jumlah kopi, minuman ringan, 

coklat, dan makanan ringan gula, hindari alkohol, rokok, dan 

ketergantungan obat-obatan. 

Dukungan keluarga, teman, dan lingkungan juga berperan penting 

dalam perubahan gaya hidup seseorang dalam meningkatkan perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik (Nurrahmani 2012). Selain itu, menurut 

Lindstrom et al (2010) adanya social support, dukungan emosional, 

praktik, dan informasi (aktivitas) yang dapat menurunkan kejadian DM 

tipe II.Kebudayaan setempat dan kebiasaan seseorang dalam keluarga 

dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap terhadap sesuatu 

(Notoadmodjo 2012). Hal tersebut dikuatkan oleh Tandra (2014) bahwa 

faktor sosial budaya dalam keluarga seseorang berperan penting dlam 

mengubah gaya hidup untuk tidak merokok, menghindari alkohol, 

mengatur pola maka, dan berolahraga yang teratur untuk membakar lemak 

dan kalori yang berkebihan sehingga menurunkan resiko penyakit. 

Gaya hidup mencerminkan perilaku individu yang saat berinteraksi 

dengan lingkungan yang dunyatakan dalam bentuk keinginan, minat, dan 

opininya terhadap hal-hal tertentu (Essa & El-Shemy 2015). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah: 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang akan menentukan apakah seseorang 

menjaga pola hidup yang baik atau tidak yang didasari oleh 

pengalaman dan penelitian yang dilakukan. Kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang DM mengakibatkan gaya hidup yang tidak sehat 

dan sebagian besar masyarakat belum memahami benar tentang 

penyakit DM serta kurangnya penyuluhan (Notoadmodjo 2012). Hal 

tersebut dikuatkan oleh Nurrahmani (2012) bahwa tingkat 

pengetahuan yang rendah akan dapat mempengaruhi pola maka yang 
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salahsehingga menyebabkan kegemukan. Selain itu, penderita Dm tipe 

II diperkirakan sebesar 80-85% mengalami kegemukan karena 

tingginya asupan karbohidrat dan rendahnya asupan serat sebaliknya 

individu dengan pengetahuan yang cukup akan mampu menggunakan 

media sosial untuk meningkatkan kesehatan dan pengetahuannya. 

b. Dukungan Keluarga 

Keluarga memegang pernana terbesar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh 

orang tua akan membentuk kebiasaan anak secara tidak langsung 

mempengaruhi pola hidupnya. Dukungan keluarga merupakan salah 

satu faktoryang berperan penting terhadap pola hidup individu untuk 

menjalankan pola hidup yang sehat (Nurrahmani 2012). Hal tersebut 

dikuatkan oleh Notoadmodjo (2012) bahwa dukungan keluarga dapat 

berupa pemberian nasehat kepada individu untuk menjaga pola makan 

yang bergizi, olahraga, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. 

c. Faktor Lingkungan 

Perilaku seseorang dalam menjalankan hidupnya saat berinteraksi 

dipengaruhi oleh lingkungannya. Pendidikan kesehatan yang 

didapatkan dari lingkungan juga menjadi bagian dalam terbentuknya 

pola hidup seseorang (Nurrahmani 2012). Menurut Essa dan El-Shemy 

(2015), individu dapat mempelajari pola perilaku yang normatif, 

meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan, dan bertindak sesuai dengan 

lingkungan. 

d. Status Sosial-Ekonomi 

Menurut Tandra (2014), status ekonomi kemungkinan besar 

merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Beberapa kelompok yang 

berstatus sosial ekonomi tinggi bergaul dengan orang yang berstatus 

sosial ekonominya tinggi, merekatidak mau bergaul dengan dengan 

orang yang beda kelas dengan mereka karena mereka menganggap 

tidak sejajar yang seing menimbulkan konflik. Hal tersebut dikuatkan 

oleh Jones (2009) bahwa seseorang dengan status ekonomi tinggi 

mampu membeli kebutuhan primer maupun sekunder sebaliknya 
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seseorang dengan status ekonomi rendah hanya memiliki fasilitas yang 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan. 

B. Kerangka Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti 

menyusun kerangka teori sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori 
Sumber: ADA (2016); LeMone, Burke & Bauldoff (2015); Lindstrom, et.al (2010); 

Notoatmodjo (2012); Nurrahmani (2012); Spring, Mooler & Coons (2012); Wang et.al (2013) 

C. Kerangka konsep 

Berdasarkan kerangka teori di atas, peneliti menyusun kerangka konsep 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep penelitian 

Keterangan: 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 
 

Faktor risiko DM Tipe II 

Tidak dapat dirubah: 

 Riwayat herediter DM 

 Usia ≥45 tahun 

 Jenis kelamin 

Dapat dirubah: 

 Kegemukan 

 Sindrom metabolik 

 hipertensi 

 

Individu dengan faktor 

risiko herediter DM 

Gaya hidup: 

 Perilaku diet 

 Latihan fisik 

 Perilaku kesehatan yang berisiko 

 Manajemen stress 

 Dukungan sosial 

Lingkungan 

Faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup: 

 Pengetahuan 

 Dukungan keluarga 

 Lingkungan 

 Sosial-ekonomi 

Gaya hidup: 

 Perilaku kesehatan 

 Latihan fisik 

 Perilaku kesehatan yang 

berisiko 

 Manajemen stress 

 Dukungan sosial 

Resistensi insulin dan 

gangguan sekresi insulin 
DM Tipe II 
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