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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Diabetes melitus saat ini merupakan salah satu ancaman kesehatan global dan 

masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat di dunia, baik negara maju 

maupun negara berkembang (Kemenkes RI, 2018b). Diabetes melitus merupakan 

penyakit dengan ciri kadar glukosa darah yang tinggi dan melewati batas normal  

(hiperglikemia), yaitu 126 mg/dL dengan glukosa darah puasa, 200 mg/dL dengan 

glukosa darah sewaktu beserta keluhan klasik, atau kadar HbA1c ≥ 6,5%. 

Hiperglikemia terjadi karena skeresi insulin atau fungsi insulin yang tidak normal 

(PERKENI, 2019). 

Diabetes dibagi menjadi tiga, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, dan diabetes 

gestasional. DM 1 disebabkan karena adanya reaksi autoimun yaitu sistem imun 

menyerang sel beta pankreas sebagai penghasil insulin, sehingga tubuh hanya 

sedikit mensekresikan insulin, bahkan tidak sama sekali. Diabetes melitus tipe 2 

merupakan yang paling umum, yaitu keadaan yang diawali oleh terjadinya 

hiperglikemia karena sel tubuh tidak mampu merespon insulin secara penuh atau 

yang dinamakan resistensi insulin. Sedangkan diabetes gestasional merupakan 

keadaan kadar glukosa darah tinggi atau didiagnosis diabetes pada trimester kedua 

atau ketiga dan tidak mengidap diabetes sebelumnya (International Diabetes 

Federation, 2019; PERKENI, 2019). 

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2019, tiga 

dari empat orang didiagnosis menderita diabetes melitus, yaitu sekitar 352 juta 

orang dewasa berusia 20-64 tahun. Menurut data yang diperoleh, Indonesia 

merupakan negara penderita diabetes terbanyak ke-7 di dunia dengan jumlah 10,7 

juta orang pada tahun 2019 (International Diabetes Federation, 2019). Di Indonesia, 

terjadi peningkatan orang yang menderita diabetes melitus, yaitu 6,9% pada tahun 

2013 menjadi 8,5% atau sekitar 20,4 juta orang pada tahun 2018 (PERKENI, 2019; 

Riskesdas, 2018). Sedangkan menurut Riskesdas 2013 dalam angka Provinsi Jawa 

Barat, Kota Bekasi merupakan daerah dengan penderita diabetes melitus terbanyak 
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ke-2 yaitu 2,7%. Pada tahun 2014, diabetes melitus menempati posisi keempat di 

Jawa Barat sebagai penyakit dengan penderita rawat jalan tertinggi pada semua 

golongan umur yakni sebanyak 64.883 orang atau sebesar 4,66% dan 10.129 orang 

pada golongan umur 15-44 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif dalam 

bekerja dan masih bisa dilakukan upaya pencegahan diabetes melitus dengan 

memantau kadar glukosa darah karena metabolisme tubuh masih berjalan dengan 

baik, terlebih hormon insulin yang berfungsi dengan optimal sehingga kadar 

glukosa darah tetap terjaga (Profil Kesehatan Jawa Barat, 2014).  

Pekerja di Indonesia pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik tahun 

2020 mencapai 126,51 juta dengan status sebagai pekerja swasta atau karyawan 

adalah 50,71 juta orang. Pekerja swasta atau karyawan memiliki mobilitas dan 

kesibukan yang tinggi sehingga waktu yang dimiliki sangat terbatas. Dengan 

keterbatasan waktu tersebut, maka mereka lebih memilih untuk memakai cara 

instan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal inilah yang mengakibatkan 

semakin berkurangnya aktivitas fisik dan dapat berpengaruh pada kadar glukosa 

darah (Puspita, 2014). Selain itu, semakin bertambahnya usia, prevalensi terjadinya 

diabetes pun semakin besar karena fungsi tubuh yang semakin berkurang dan 

berdampak pada kerja insulin yang tidak optimal yang akhirnya berdampak pada 

kadar glukosa darah yang tidak terkendali (Wardiah & Emilia, 2018).  

Insulin bertugas dalam membantu glukosa masuk dalam tubuh dan diubah 

menjadi energi. Akan tetapi, keadaan resistensi insulin akan mengakibatkan 

glukosa sulit untuk dipecah dan akan tetap berada dalam aliran darah. Hal inilah 

yang membuat glukosa darah meningkat (PERKENI, 2019). Karbohidrat adalah 

sumber energi bagi tubuh yang akan digunakan oleh seluruh organ tubuh untuk 

melakukan fungsinya. Monosakarida dan disakarida merupakan karbohidrat 

sederhana dan tubuh lebih mudah mencernanya daripada jenis polisakarida. 

Monosakarida diantaranya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan 

sukrosa, laktosa, dan maltosa tergolong dalam disakarida. Sukrosa, glukosa, dan 

fruktosa merupakan beberapa jenis gula yang paling banyak ditemukan sebagai 

gula tambahan pada minuman sebagai pemanis untuk menambahkan cita rasa yang 

lebih menarik. Glukosa merupakan monosakarida yang penting dan dapat langsung 

diserap oleh darah untuk mengalir menuju sel-sel untuk diubah menjadi energi 
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dengan bantuan hormon insulin. Kondisi kadar glukosa darah yang meningkat terus 

menerus akan memicu insulin terus dikeluarkan dan akan berdampak pada keadaan 

resistensi insulin. Fruktosa merupakan gula alami yang biasanya terdapat pada buah 

dan sayur. Fruktosa dalam batas normal memiliki efek positif dalam mengontrol 

glukosa darah, akan tetapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan 

terjadinya hipertrigliseridemia dan resistensi insulin, karena sebagian besar 

fruktosa akan diubah menjadi asam lemak dan trigliserida. Karbohidrat golongan 

disakarda akan dipecah sehingga ukurannya menjadi kecil dengan hasil akhir 

glukosa, galaktosa, dan fruktosa yang kemudian akan diserap melalui usus halus 

dan dibawa ke hati untuk melakukan proses selanjutnya. Contohnya pada sukrosa, 

ketika masuk ke dalam tubu akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, dimana 

glukosa akan digunakan sebagai sumber energi dan fruktosa akan diubah menjadi 

lemak tubuh (Astawan, 2015; Prahastuti, 2011). Sugar-Sweetened Beverages 

(SSBs) merupakan minuman dengan pemanis atau gula tambahan diantaranya gula 

jagung, fruktosa, glukosa, High-Fructose Corn Syrup (HFCS), laktosa, maltose, 

sukrosa, dan lainnya (Centers for Disease Control and Prevention, 2017; Prahastuti, 

2011). Penelitian Malik et al. (2010) melaporkan bahwa konsumsi glukosa yang 

tinggi dari minuman berpemanis, dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom 

metabolik, termasuk diabetes melitus tipe 2. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Adwinda & Srimiati (2019) menunjukkan terdapat hubungan antara konsumsi gula 

dengan kadar glukosa darah pada pegawai Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta 

II. Selain itu, berdasarkan penelitian pada dewasa di Desa Nyatnyono menunjukkan 

hubungan konsumsi minuman berpemanis dengan kadar glukosa darah (Hifayah et 

al., 2018). 

Selama satu dekade terakhir, pemesanan makanan online mengalami 

peningkatan yang melonjak (Stephens et al., 2020). Berdasarkan Riset Nielsen 

Singapura yang berjudul “Understanding Indonesia’s Online Food Delivery 

Market” pada tahun 2019, sebesar 95% masyarakat Indonesia membeli makanan 

cepat saji dan sebanyak 58% memesan makanan secara online. Makanan cepat saji 

dapat dikategorikan menjadi makanan cepat saji yang sehat dan makanan cepat saji 

yang tidak sehat, diantaranya junk-food. Junk-food termasuk dalam makanan 

berisiko yang dapat mengakibatkan timbulnya risiko penyakit tidak menular karena 
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tinggi akan gula, garam, dan lemak (Azkia & Miko Wahyono, 2019). Makanan 

berisiko pada penelitian ini adalah junk-food yang tinggi akan gula, garam, dan 

lemak, akan tetapi rendah serat (Widyastuti, 2018). Junk-food mengandung 35% 

kalori yang berasal dari lemak, >10% kalori dari lemak jenuh, >35% kalori dari 

Glukosa, >200 kalori dalam setiap penyajian untuk camilan, >200 mg garam dalam 

sekali penyajian camilan, dan >480 mg garam untuk makanan pembuka (Ashakiran 

& Deepthi, 2012). Penelitian yang dilakukan di Aceh menyatakan bahwa konsumsi 

makanan tinggi gula, garam, dan berlemak memiliki hubungan signifikan terhadap 

kejadian diabetes melitus (Adwinda & Srimiati, 2019).  

Makanan tinggi gula dapat memengaruhi kadar glukosa darah karena gula 

merupakan karbohidrat sederhanayang mudah larut dalam air untuk dipecah 

menjadi energi. Apabila asupan gula dalam karbohidrat berlebihan maka akan 

disimpan dalam bentuk glikogen, tetapi jika glikogen sudah terpenuhi akan diubah 

melalui proses lipogenesis kemudian akan diubah menjadi asam lemak bebas dan 

trigliserida yang akan menyebabkan terjadinya obesitas. (Adwinda & Srimiati, 

2019; Susilowati & Bintanah, 2017). Makanan yang tinggi akan lemak, tentu saja 

dapat menyebabkan terjadinya obesitas lebih tinggi karena tingginya asupan dan 

akan disimpan pada jaringan adiposa. Keadaan obesitas ini akan lebih sulit dalam 

merespons sinyal dari insulin sehingga dapat memengaruhi kadar glukosa darah. 

Selain itu, kadar adinopektin (hormon yang meningkatkan sensitivitas insulin) pada 

penderita obesitas lebih rendah daripada orang dengan berat badan normal 

(Kurniasari, 2014; Putra Fauzi, 2012; Safitri, 2014)  Sedangkan pada penelitian 

terhadap tikus WBN/Kob-Lepr, ditemukan asupan tinggi garam dapat memperbaiki 

kondisi hiperglikemia dan resistensi insulin dengan meningkatkan kadar 

adinopektin, serta penuruna simpanan glikogen dan akumulasi lemak di hati pada 

tikus dengan asupan tinggi garam lebih rendah daripada tikus dengan asupan garam 

normal (Takagi et al., 2018). Akan tetapi, pada penelitian yang terdapat dalam 

Journal of the American College of Cardiology pada tahun 2015, didapatkan hasil 

bahwa sebagian besar responden dengan tekanan darah tinggi, memiliki risiko 

diabetes melitus lebih besar. Penelitian di Tegal oleh Susilowati tahun 2017 

menunjukkan responden dengan asupan garam yang tingi dapat memicu risiko 

terjadinya diabetes melitus 2,62 kali lebih besar (Susilowati & Bintanah, 2017). 



5 

 

Agatha Katherine Widi Puspita Jayanti, 2021 

HUBUNGAN KONSUMSI SUGAR-SWEETENED BEVERAGES (SSBS) DAN PEMESANAN MAKANAN BERISIKO 
SECARA ONLINE DENGAN KADAR GLUKOSA DARAH PEKERJA USIA 25-44 TAHUN DI PERUMAHAN 
KASUARI, CIKARANG 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Gizi Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

Makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang dikonsumsi secara terus 

menerus dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik dengan 

meningkatkan kadar trigliserida dan kejadian obesitas. Junk-food didominasi 

memiliki indeks glikemik yang tinggi karena mengandung tinggi lemak, garam, 

lemak jenuh, dan rendah serat (Asghari et al., 2015). Indeks glikemik yang tinggi 

pada makanan dapat membuat respons glukosa darah dan insulin lebih tinggi 

daripada makanan dengan indeks glikemik rendah. Usus halus lebih cepat 

menyerap makanan dengan indeks glikemik tinggi sehingga memicu peningkatan 

glukosa darah (Arora & McFarlane, 2005). Dibuktikan dalam penelitian Asghari 

yaitu seseorang yang mengonsumsi fast-food dan junk-food dalam jumlah besar, 

memiliki kadar glukosa darah yang lebih tinggi daripada yang mengonsumsi lebih 

rendah (Asghari et al., 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2020), menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara frekuensi pemesanan makanan online terhadap berat 

badan berlebih. Dari 17 responden yang sering menggunakan aplikasi pemesanan 

makanan secara online, yaitu lebih dari 3 kali dalam seminggu, sebesar 82,4% 

diantaranya memiliki berat badan berlebih. Sedangkan dari 66 responden yang 

jarang melakukan online food ordering, yaitu kurang dari 3 kali dalam seminggu, 

hanya 10,6% yang menderita berat badan berlebih. Menurut penelitian Konakanchi 

et al., (2017), responden dengan berat badan berlebih memiliki kadar glukosa darah 

rata-rata 148,12 mg/dL lebih tinggi dibandingkan dengan berat badan normal, yaitu 

108,15 mg/dL. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular Kemenkes RI pada tahun 2019, obesitas atau kegemukan merupakan salah 

satu faktor risiko diabetes melitus. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti  pada pekerja 

dengan usia 25-44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang, sebesar 53% orang 

tergolong dalam kategori prediabetes, 6,7% dalam kategori diabetes, dan sebanyak 

40,3% memiliki kadar glukosa darah normal. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan antara konsumsi Sugar Sweetened Beverages (SSBs) dan 

pemesanan makanan online terhadap kadar glukosa darah sewaktu pekerja usia 25-

44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang. 

 



6 

 

Agatha Katherine Widi Puspita Jayanti, 2021 

HUBUNGAN KONSUMSI SUGAR-SWEETENED BEVERAGES (SSBS) DAN PEMESANAN MAKANAN BERISIKO 
SECARA ONLINE DENGAN KADAR GLUKOSA DARAH PEKERJA USIA 25-44 TAHUN DI PERUMAHAN 
KASUARI, CIKARANG 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Gizi Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi kejadian diabetes melitus 

di Indonesia pada usia ≥15 tahun melalui pemeriksaan darah meningkat dari 6,9% 

pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Penyakit diabetes melitus adalah 

penyakit yang salah satu tandanya adalah ketidaknormalan pada kadar glukosa 

darah. Asupan Glukosa tambahan pada minuman berpemanis yang berlebih dan 

kebiasaan pemesanan makanan tinggi Glukosa, garam, dan lemak secara online 

dapat mengakibatkan terjadinya resistensi insulin dan mempengaruhi kadar glukosa 

darah seseorang. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dan perubahan terhadap 

konsumsi minuman berpemanis dan aktivitas sehari-hari dimulai dari frekuensi 

dalam pemesanan makanan secara online, agar dapat mencegah penyakit diabetes 

melitus dengan terjaganya kadar glukosa darah. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti ingin mengetahui hubungan konsumsi Sugar Sweetened Beverages (SSBs) 

dan pemesanan makanan tinggi gula, garam, dan lemak secara online dengan kadar 

glukosa darah pekerja usia 25 – 44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara konsumsi Sugar Sweetened Beverages (SSBs) 

dan pemesanan makanan berisiko secara online dengan kadar glukosa darah pekerja 

usia 25 – 44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik pekerja (usia dan jenis kelamin, dan 

status gizi) di Perumahan Kasuari, Cikarang. 

b. Mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada pekerja usia 25 

– 44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang. 

c. Mengetahui gambaran konsumsi Sugar Sweetened Beverages (SSBs) pada 

pekerja usia 25 – 44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang. 

d. Mengetahui gambaran pemesanan makanan berisiko secara online pada 

pekerja usia 25 – 44 tahun di Perumahan Kasuari, Cikarang 
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e. Menganalisis hubungan konsumsi Sugar Sweetened Beverages (SSBs) 

dengan kadar glukosa darah sewaktu pada pekerja usia 25 – 44 tahun di 

Perumahan Kasuari, Cikarang. 

f. Menganalisis hubungan pemesanan makanan berisiko secara online 

dengan kadar glukosa darah sewaktu pada pekerja usia 25 – 44 tahun di 

Perumahan Kasuari, Cikarang. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Responden 

Memantau kadar glukosa darah sewaktu serta untuk mengetahui risiko 

terjadinya penyakit Diabetes Melitus pada pekerja usia 25-44 tahun di Perumahan 

Kasuari, Cikarang.  

I.4.2 Bagi Institusi Kerja 

Menambah informasi mengenai hubungan konsumsi Sugar-Sweetened 

Beverages (SSBs) dan pemesanan makanan berisiko secara online dengan kadar 

glukosa darah pada pekerja. Sehingga institusi dapat melihat gambaran dan 

berperan serta dalam pemantauan kadar glukosa darah pada pekerja dan 

mengurangi penyediaan SSBs di area kerja. 

 

I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah informasi dan gambaran terkait konsumsi Sugar Sweetened 

Beverages (SSBs) dan pemesanan makanan berisiko secara online pada pekerja dan 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


