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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu dampak positif pembangunan di bidang kesehatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah menurunnya angka kejadian penyakit 

infeksi dan kekurangan gizi. Di lain pihak penyakit menahun yang disebabkan oleh 

penyakit degeneratif, di antaranya diabetes mellitus meningkat tajam. Perubahan 

perilaku dan gaya hidup masyarakat seperti pola makan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan tubuh dan kurangnya aktivitas fisik memberi pengaruh terhadap 

meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus (Suyono, 2007).  

Diabetes mellitus merupakan ancaman utama bagi kesehatan umat manusia 

pada abad 21 (Suyono, 2007). Menurut World Health Organization (WHO) 

Indonesia diprediksi mengalami kenaikan jumlah pasien diabetes mellitus dari 8, 4 

juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21, 3 juta pada tahun 2030 (PERKENI, 2006). 

Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup. 

Meskipun diabetes mellitus merupakan penyakit yang tidak menyebabkan kematian 

secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal bila pengelolaannya tidak tepat (Depkes 

RI, 2005). Pengelolaan penyakit tersebut selain dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga 

kesehatan lain, peran pasien dan keluarga sangat penting. Edukasi kepada pasien dan 

keluarganya untuk memahami lebih jauh tentang perjalanan penyakit DM, 

pencegahan, penyulit DM, dan penatalaksanaannya akan sangat membantu 

meningkatkan keikutsertaan mereka dalam usaha memperbaiki hasil terapi 

pengobatan (PERKENI, 2006).  

Di Indonesia penyandang diabetes mellitus tipe 1 sangat jarang, lain halnya 

dengan diabetes mellitus tipe 2 yang meliputi lebih dari 90% dari semua populasi 

diabetes (Suyono, 2007). Banyak profesional kesehatan mengatakan, pasien diabetes 

mellitus tidak mematuhi yang telah direkomendasikan. Umumnya pasien 

mengekspresikan ketidakpatuhan karena rasa frustasi dan kesedihan mereka dengan 

tidak mengikuti diet, rencana latihan, tidak memeriksakan kadar gula darah bahkan 
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tidak mengambil obat-obat mereka (Funnell and Anderson, 2000). Adanya 

ketidakpatuhan pasien pada terapi diabetes mellitus dapat memberikan efek 

terjadinya penyakit penyulit menahun, seperti penyakit serebrovaskular, penyakit 

jantung koroner, penyakit pembuluh darah tungkai, penyulit pada mata, ginjal dan 

syaraf (Waspadji, 2005).  

Kepatuhan merupakan fenomena multifaktor yang ditentukan oleh lima 

faktor yang saling terkait yaitu faktor sosial dan ekonomi, faktor sistem kesehatan, 

faktor kondisi penyakit, faktor terapi dan faktor pasien. Oleh karena itu dalam 

menyelesaikan masalah tentang kepatuhan pasien tidak sepenuhnya terdapat pada 

pasien, namun juga dilakukan adanya pembenahan pada sistem kesehatan dan 

petugas pelayanan kesehatan (WHO, 2003).  

Penelitian dilakukan di RSUD Kabupaten Sukoharjo karena rumah sakit 

tersebut merupakan RSUD kelas B rujukan utama untuk Kabupaten Sukoharjo. 

Selain itu, diabetes mellitus menduduki peringkat empat dari sepuluh besar penyakit 

dengan angka kejadian di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2010 sebanyak 2.991 pasien. 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus tipe 

2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Mellitus 

a. Pengertian 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu penyakit atau gangguan 

metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan 

gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi 

fungsi insulin (Depkes RI, 2005). 

b. Etiologi 

Etiologi diabetes mellitus bermacam-macam, meskipun berbagai lesi dengan 

jenis yang berbeda akhirnya akan mengarah pada insufisiensi insulin, tetapi 

determinan genetik memegang peranan penting pada mayoritas penderita diabetes 

mellitus. Manifestasi klinis diabetes mellitus terjadi jika lebih dari 90% sel-sel beta 

menjadi rusak. Pada diabetes mellitus dalam bentuk yang lebih berat, sel-sel beta 

telah dirusak oleh semuanya, sehingga menjadi insulinopenia dan semua kelainan 

metabolik yang berkaitan dengan defisiensi insulin (Price and Wilson, 2005). 

c. Diagnosis 

Faktor resiko diabetes terbagi menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak bisa 

dimodifikasi meliputi umur, biasanya DM tipe 2 terjadi pada usia lebih dari 45 tahun. 

Namun juga dapat diderita oleh pasien dengan usia muda yaitu usia 20-39 tahun 

(Depkes RI, 2005), riwayat keluarga diabetes, riwayat pernah menderita DM 

gestasional, riwayat lahir dengan BB rendah mempunyai risiko yang lebih tinggi 

dibanding dengan bayi lahir dengan BB normal. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi 

meliputi berat badan lebih, kurangnya aktifitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tak 

sehat (diet dengan tinggi gula dan rendah serat) (PERKENI, 2006). 

Ada dua tipe kondisi pra-diabetes, yaitu: 

1) Impaired Fasting Glucose (IFG), yaitu keadaan dimana kadar glukosa darah puasa 

seseorang sekitar 100-125 mg/dL (kadar glukosa darah normal: < 100 mg/dL). 
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2) Impaired Glukosa Tolerance (IGT) atau Toleransi Glukosa Terganggu (TGT), 

yaitu keadaan dimana kadar glukosa darah seseorang setelah 2 jam mengkonsumsi 

75 gram per oral glukosa berada diantara 140-199 mg/dL (Depkes RI, 2005). 
Tabel 1. Kriteria penegakan diagnosis diabetes mellitus (Depkes RI, 2005)   

 Glukosa darah puasa Glukosa darah sewaktu 
Normal < 100 mg/dL < 140 mg/dL 

Pra diabetes 
IFG 
IGT 

 
100-125 mg/dL 

- 

 
- 

140-199 mg/dL 
Diabetes ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL 

 

d. Klasifikasi 

ADA memperkenalkan klasifikasi diabetes berdasarkan patogenesis 

sindrom diabetes dan gangguan toleransi glukosa yaitu:  

1) Diabetes mellitus tipe 1 

Penderita DM tipe 1 kurang dari 5-10% dari keseluruhan populasi penderita 

diabetes. Gangguan produksi insulin pada DM tipe 1 umumnya terjadi karena 

kerusakan sel-sel β pulau langerhans yang disebabkan oleh reaksi autoimun. Namun 

ada pula yang disebabkan oleh virus Cocksakie, Rubella, CMVirus, Herpes, dan lain 

sebagainya. Pada DM tipe ini, pasien sudah tergantung terhadap insulin dari luar 

tubuh karena sel β pulau langerhans kelenjar pankreas sudah rusak, sehingga tidak 

dapat memproduksi insulin (Depkes RI, 2005). 

2) Diabetes mellitus tipe 2 

Penderita DM tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi penderita 

diabetes, umumnya berusia diatas 45 tahun, tetapi akhir-akhir ini penderita DM tipe 

2 dikalangan remaja dan anak-anak populasinya meningkat (Depkes RI, 2005). 

Faktor genetik dan pengaruh lingkungan cukup besar dalam menyebabkan terjadinya 

DM tipe 2, antara lain obesitas, diet tinggi lemak dan rendah serat, serta kurang gerak 

badan (Depkes RI, 2005). Pada penderita DM tipe 2 sel-sel sasaran insulin gagal atau 

tak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai 

“Resistensi Insulin”. Namun, tidak terjadi pengrusakan sel-sel β Langerhans secara 

autoimun sebagaimana yang terjadi pada DM tipe 1. Oleh sebab itu dalam 

penanganannya umumnya tidak memerlukan terapi pemberian insulin (Depkes RI, 

2005). 
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3) Diabetes mellitus gestasional 

Diabetes mellitus gestasional (GDM = Gestational Diabetes Mellitus) 

adalah diabetes yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya 

sementara. Faktor resiko GDM adalah usia tua, etnik, obesitas, multiparitas, riwayat 

keluarga, dan riwayat diabetes gestasional terdahulu (Price and Wilson, 2005). 

4) DM tipe khusus lain 

DM tipe khusus lain adalah diabetes mellitus yang disebabkan antara lain 

kerusakan genetik pada fungsi sel beta, kelainan genetik pada kerja insulin, penyakit 

pada eksokrin pankreas yang menyebabkan pankreatitis kronik, penyakit endokrin 

seperti sindrom cushing dan akromegali, obat-obat yang bersifat toksik terhadap  sel-

sel beta dan infeksi (Price and Wilson, 2005). 

e. Komplikasi 

Diabetes yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi akut yaitu 

hipoglikemia dan hiperglikemia, sedangkan komplikasi kronis yaitu komplikasi 

makrovaskular dan komplikasi mikrovaskular (Depkes, 2005). 

f. Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan diabetes mellitus yaitu menjaga agar kadar glukosa 

plasma berada dalam kisaran normal, mencegah atau meminimalkan kemungkinan 

terjadinya komplikasi diabetes serta meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes 

mellitus (Depkes RI, 2005). Pilar penatalaksanaan DM adalah: 

1) Edukasi 

Keberhasilan pengelolaan diabetes mandiri membutuhkan partisipasi aktif 

pasien, keluarga, dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan perubahan perilaku 

dibutuhkan edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan motivasi (PERKENI, 

2006). 

2) Terapi Gizi Medis 

Kunci keberhasilan TGM adalah keterlibatan secara menyeluruh dari 

anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain dan pasien itu sendiri). 

Pada pasien diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal 

jadwal makan, jenis dan jumlah makanan, terutama pada mereka yang menggunakan 

obat penurun glukosa darah atau insulin (PERKENI, 2006). 
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3) Latihan Jasmani 

Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan 

berat badan dan memperbaiki sensitifitas insulin, sehingga akan memperbaiki 

kendali glukosa darah (PERKENI, 2006). 

4) Intervensi Farmakologis 

Intervensi farmakologis diberikan jika sasaran glukosa darah belum tercapai 

dengan terapi gizi medis dan latihan jasmani (PERKENI, 2006). 

a) Insulin 

Insulin merupakan hormon polipeptida yang dihasilkan oleh sel β pulau 

langerhans. Preparat insulin didapat dari ekstraksi pankreas babi atau sapi, berupa 

kristal putih tidak berbau. Dosis dan konsentrasi insulin dinyatakan dengan unit (U) 

(Suherman, 2007). Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 

kelompok, yaitu insulin kerja singkat (short-acting insulin) disebut juga insulin 

reguler, insulin masa kerja sedang (intermediate-acting), insulin masa kerja sedang 

dengan mula kerja cepat, insulin masa kerja panjang (long-acting insulin) 

(PERKENI, 2006). 

b) Obat Hipoglikemik Oral 

Ada 5 golongan Obat Hipoglikemik Oral (OHO) yaitu: 

1) Sulfonilurea 

Mekanisme kerja sulfonilurea adalah merangsang sekresi insulin dari granul 

sel-sel β Langerhans pankreas (Suherman, 2007). Sulfonilurea diklasifikasikan 

menjadi 2, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Penggolongan ini berdasarkan 

pada potensi efek terapi, potensi efek samping selektif dan penempelan pada protein 

serum. Termasuk dalam generasi pertama meliputi asetoheksamid, klorpropamid, 

tolazamid, dan tolbutamid. Sulfonilurea golongan kedua adalah glimepirid, glipizid 

dan gliburid, yang mempunyai potensi hipoglikemi lebih besar dari generasi pertama 

(Triplitt et al., 2008). Penggunaan sulfonilurea dalam jangka panjang dan dosis yang 

besar akan meningkatkan resiko hipoglikemia (Suherman, 2007). 

2) Megtilinid 

Mekanisme kerja megtilnilid adalah meningkatkan sintesis dan sekresi 

insulin oleh kelenjar pankreas. Contoh obat golongan obat megtilinid adalah 
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repaglinid dan nateglinid (Depkes RI, 2005). Efek samping utama dari obat ini 

adalah hipoglikemia, gangguan saluran pencernaan dan juga reaksi alergi (Suherman, 

2007). 

3) Biguanid 

Salah satu obat golongan biguanid adalah metformin. Metformin 

menurunkan produksi glukosa di hepar dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot 

dan adipose terhadap insulin (Suherman, 2007). Efek samping dari biguanid adalah 

asidosis asam laktat dan angiopati luas, terutama pada lansia. Ini menjadi penyebab 

biguanid jenis fenformin dan buformin ditarik dari peredaran, sedangkan metformin 

pada dosis normal hanya sedikit meningkatkan kadar asam laktat dalam darah (Tjay 

dan Rahardja, 2007). Metformin dapat memberikan efek samping mual, untuk 

mengurangi keluhan tersebut metformin diberikan pada saat atau sesudah makan 

(PERKENI, 2006). 

4) Tiazolidindion 

Kerja utama dari tiazolidindion adalah mengurangi resistensi insulin dengan 

meningkatkan ambilan glukosa dan metabolisme dalam otot dan jaringan adipose 

(Katzung, 2002). Tiazolidindion berikatan pada Peroxisome Proliferator Activated 

Receptor Gamma (PPAR γ), suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak (PERKENI, 

2006). Dua anggota dari golongan tersebut yaitu rosiglitazone dan pioglitazone 

(Katzung, 2002). Efek samping dari obat ini adalah edema (Katzung, 2002). 

Berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI 

telah dilakukan penarikan ataupun pembatasan dan pembekuan ijin edar obat 

diabetes yang mengandung rosiglitazone diakibatkan efek samping kardiovaskular 

berupa gagal jantung (heart failure) (BPOM, 2011). 

5)  Penghambat enzim α-Glikosidase 

Golongan ini dapat memperlambat absorbsi polisakarida (starch), dekstrin, 

dan disakarida di intestin sehingga dapat mencegah peningkatan glukosa plasma 

pada orang normal dan pasien DM. Contoh obat golongan ini adalah akarbose 

(Suherman, 2007). Efek samping obat ini adalah flatulensi, diare dan rasa nyeri 

abdominal (Katzung, 2002). 
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c) Terapi Kombinasi 

Terapi dengan OHO kombinasi dipilih dua macam obat dari kelompok yang 

mempunyai mekanisme kerja berbeda. Bila sasaran kadar glukosa darah belum 

tercapai, dapat diberikan kombinasi tiga OHO dari kelompok yang berbeda atau 

kombinasi OHO dengan insulin (PERKENI, 2006). 
                                                                   OHO 

(Obat Hipoglikemik Oral tunggal atau kombinasi) 
     
 
                                                       Sasaran Tak Tercapai 
     
 

OHO + 10 unit insulin kerja menengah/panjang sebelum tidur malam hari 

  OHO dapat dihentikan bila     Bila perlu disesuaikan dengan dosis  
  Pasien sudah nyaman dengan    2-4 unit setelah hari ke 3-4 
  Terapi insulin tunggal   
  

Bila jumlah insulin >30 U/hari, hentikan OHO 
        
 

a. Insulin kombinasi (Basal + Prandial) 
b. Insulin campuran (pre-mixed) 

                                                   2/3 dosis diberikan pagi dan 1/3 dosis malam 
Gambar 1. Algoritma pemberian kombinasi Insulin dan OHO (PERKENI, 2006) 

 
2. Kepatuhan 

 Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pasien mengikuti suatu 

regimen yang diresepkan oleh profesional kesehatan (Edwards and Roden, 2008). 

Untuk meningkatkan kepatuhan perlu mempertimbangkan ketidakpatuhan pasien. 

Ketidakpatuhan dapat muncul dalam pengobatan berupa kesalahan dosis atau jadwal 

pengobatan yang disengaja atau tidak disengaja, penggunaan terlalu banyak, 

penggunaan terlalu sedikit, penghentian terapi secara dini, atau resepnya tidak dibeli. 

Ketidakpatuhan pasien merupakan masalah yang akibatnya adalah tidak adanya 

perubahan keadaan dan akibat terburuknya adalah penyakit semakin parah atau 

terjadi kematian (Edwards and Roden, 2008).  

Kepatuhan pasien dalam pengobatan dapat diukur dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: 

a. Drug Assays 

 Merupakan uji laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar obat, hasil 

metabolik obat, atau penanda (zat inert farmakologis atau obat dosis rendah) 
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untuk mengetahui keberadaan obat dalam cairan tubuh, seperti serum, urin, dan 

air liur. 

b. Observation 

 Merupakan teknik pengamatan langsung dengan mengevaluasi teknik pasien 

dalam melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kepatuhan. 

c. Electronic Monitors 

 Merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk merekam dan menyimpan 

informasi mengenai peristiwa klinis, mengungkapkan masalah-masalah kepatuhan 

dan membantu  mengidentifikasi reaksi obat. 

d. Pill Counts 

 Merupakan metode pengukuran kepatuhan dengan menghitung jumlah obat yang 

digunakan oleh pasien. 

e. Provider Estimates 

Merupakan metode pengukuran kepatuhan yang melibatkan dokter atau perawat 

untuk melakukan penilaian global sejauh mana pasien patuh pada regimen 

tertentu. 

f. Patient Report 

 Merupakan metode pengukuran kepatuhan dengan melibatkan pasien secara 

langsung menggunakan wawancara terstruktur dengan kuesioner, dan buku harian 

pasien (Rapoff, 2010). 

Pada pasien yang baru menjalankan terapi, untuk mengetahui pengetahuan 

dan motivasi pasien terhadap penyakitnya dapat diukur dengan menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM-R) 

Digunakan untuk mengukur kesadaran terhadap kesehatan. Kesadaran terhadap 

kesehatan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, memahami dan 

menerapkan informasi kesehatan. 

b.  Medication Knowledge Survey 

Digunakan untuk mengukur pengetahuan pasien dan kemampuan memahami 

informasi guna ketepatan penggunaan obat. 
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c. Readliness Ruler 

 Digunakan untuk mengukur kesediaan dan kesiapan pasien untuk mengubah 

perilaku tertentu. 

d. Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (FSSQ) 

Digunakan untuk menilai dukungan sosial yang diberikan kepada pasien dalam 

mengubah perilaku tertentu. 

e. Modified Morisky Scale (MMS) 

Digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan motivasi pasien yang 

sudah menjalankan terapi pengobatan (CMSA, 2006). 

 

E. Landasan Teori 

Kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: 

1. Faktor Sosial dan Ekonomi 

Faktor sosial dan ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap 

kepatuhan pasien adalah status sosial ekonomi yang kurang, kemiskinan, buta huruf, 

tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dukungan sosial yang kurang, jarak 

dari pusat pengobatan yang jauh, tingginya biaya transportasi, biaya pengobatan 

yang tinggi, budaya dan keyakinan tentang penyakit dan pengobatan, keharmonisan 

keluarga kurang. 

2. Faktor Sistem Kesehatan 

Faktor sistem kesehatan yang mempengaruhi kepatuhan pasien adalah 

pelayanan kesehatan yang kurang memadai, tidak adanya asuransi kesehatan, 

distribusi obat yang kurang, konsultasi tenaga kesehatan dengan pasien yang singkat, 

lemahnya kapasitas sistem untuk mendidik pasien dan memberikan tindak lanjut, 

ketidakmampuan untuk membangun dukungan masyarakat, kurangnya pengetahuan 

mengenai kepatuhan pada pasien dan usaha untuk meningkatkan kepatuhan. 

3. Faktor Kondisi Penyakit 

Faktor kondisi penyakit yang mempengaruhi kepatuhan pasien meliputi 

keparahan penyakit, tingkat kecacatan (fisik, psikologis dan sosial), laju 

perkembangan dan tingkat keparahan penyakit, kondisi setelah pengobatan. 
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4. Faktor Terapi 

Faktor terapi yang mempengaruhi kepatuhan antara lain kompleksitas 

regimen pengobatan, lama pengobatan, kegagalan pengobatan sebelumnya, 

seringnya perubahan dalam pengobatan, efek terapi cepat, efek samping obat. 

5. Faktor Pasien 

Faktor pasien yang mempengaruhi kepatuhan meliputi sumber daya 

manusia, pengetahuan, sikap, keyakinan, persepsi dan harapan pasien (WHO, 2003). 

 

F. Hipotesis 

Dari landasan teori di atas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Faktor sosial dan ekonomi yaitu pendidikan, pekerjaan, dukungan keluarga, biaya 

pengobatan mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pada pasien diabetes 

mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

2. Faktor sistem kesehatan yaitu pembiayaan pengobatan, kepuasan pelayanan 

dokter dan tenaga kesehatan, informasi mengenai penyakit dan pengobatan 

penyakit, kepuasan pelayanan apotek mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Faktor kondisi penyakit yaitu kompleksitas diagnosis penyakit, lama menderita 

penyakit, kondisi setelah pengobatan mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten 

Sukoharjo.  

4. Faktor terapi yaitu jumlah obat, lama pengobatan, kenyamanan dengan cara 

penggunaan obat, pengaruh obat yang tidak diinginkan mempengaruhi kepatuhan 

penggunaan obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan 

RSUD Kabupaten Sukoharjo. 

5. Faktor pasien yaitu usia, jenis kelamin, sikap (rutin kontrol), persepsi 

(penggunaan obat selain obat dokter) mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat 

pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten 

Sukoharjo. 


