
BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar belakang 

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit kronis yang membutuhkan 

perawatan medis berkelanjutan pada pasien sehingga dibutuhkan pengelolaan diri, 

pendidikan dan dukungan untuk mencegah komplikasi akut dan untuk 

mengurangi risiko komplikasi jangka panjang (ADA, 2012). Penyakit ini 

merupakan penyakit menahun yang timbul pada seseorang disebabkan karena 

adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik 

absolut maupun relatif (Bustan, 2007). 

Laporan statistik Internasional Diabetes Federation  menyebutkan bahwa 

ada sekitar 371 juta penderita Diabetes Mellitus di dunia. Indonesia menempati 

urutan ketujuh dari 10 negara penderita DM terbanyak di dunia, yaitu sekitar 7,6 

juta jiwa (IDF, 2012). Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2012) 

prevalensi Diabetes Mellitus tipe I di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 

sebesar 0,06% sedangkan prevalensi kasus Diabetes Mellitus tipe II sebesar 

0,55% dari  33.270.207 jiwa. Dari banyaknya penderita Diabetes Mellitus di Jawa 

Tengah sehingga diperlukan terapi pengobatan Diabetes Mellitus yang baik dan 

benar. Kepatuhan terapi pengobatan Diabetes Mellitus, termasuk diet dan olahraga 

perlu ditekankan selama pengobatan, karena memiliki dampak yang besar 

terhadap pencapaian kontrol pasien Diabetes (Khardhori, 2013). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh (Budiman & Mauliku, 2010) mengungkapkan 2 faktor 

pembentuk kepatuhan minum obat. Faktor kepatuhan yang pertama adalah 

karakteristik responden, terdiri dari umur, pendidikan, penghasilan, dan 

pengetahuan. Faktor yang kedua adalah sikap.  

Dari proses pendidikan diharapkan akan terjadi perubahan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Dengan demikian salah satu cara untuk mengukur 

perubahan perilaku dan sikap dapat dengan menggunakan pengukuran terhadap 

pengetahuan seseorang (Ahmadi, 1996). Tingkat pendidikan dan pengetahuan 

yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap 



2 
 

 
 

informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-

hari (Depkesc, 2004). Pada penelitian Rusimah (2011) menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi 

kepatuhan diet pada pasien Diabetes di ruang rawat inap RSUD Dr H Moch 

Ansari Saleh Banjarmasin. Penelitian lain yang dilakukan oleh Octaviana (2012) 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap 

kepatuhan pasien Diabetes Mellitus Tipe2 di Poliklinik Rejosari Husada 

Kabupaten Klaten dengan nilai korelasi Spearman’s rho sebesar 0,695.  

Jumlah penderita Diabetes Mellitus di wilayah Boyolali, khususnya di RS. 

PKU Aisyiyah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 

terdapat 562 pasien Diabetes Mellitus sedangkan pada tahun 2012 terdapat 785 

pasien. Hal ini menunjukan bahwa dari tahun 2011-2012 terjadi peningkatan 

pasien Diabetes Mellitus di RS. PKU Aisyiyah sebanyak 223 pasien. Bertolak dari 

uraian diatas maka penulis ingin mengetahui apakah ada hubungan antara 

pengetahuan dan perilaku kepatuhan pada penderita Diabetes Mellitus di wilayah 

Boyolali tepatnya di RS. PKU Aisyiyah  Boyolali. 

 

B. Rumusan masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

hubungan antara pengetahuan tentang penyakit dengan kepatuhan pasien Diabetes 

Mellitus di RS. PKU Aisyiyah  Boyolali? 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 

tentang penyakit dengan kepatuhan pasien Diabetes Mellitus di RS. PKU 

Aisyiyah  Boyolali. 

 

D. Tinjauan pustaka 

1. Pengertian Kepatuhan 

Kepatuhan adalah tingkat ketepatan perilaku seorang individu dengan 

nasehat medis atau kesehatan dan menggambarkan penggunaan obat sesuai 
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dengan petunjuk pada resep serta mencakup penggunaannya pada waktu yang 

benar (Siregar & Endang, 2006). Jenis ketidakpatuhan pada terapi obat, mencakup 

kegagalan menebus resep, kesalahan dosis, kesalahan dalam waktu pemberian 

konsumsi obat, dan penghentian obat sebelum waktunya. Ketidakpatuhan akan 

mengakibatkan penggunaan suatu obat yang kurang. Dengan demikian, pasien 

akan kehilangan manfaat terapi dan kemungkinan mengakibatkan kondisi pasien 

secara bertahap dapat memburuk (Siregar dan Endang, 2006). 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien 

Menurut (Depkesa, 2005) banyak faktor berhubungan dengan kepatuhan 

terhadap terapi Diabetes Mellitus (DM), termasuk karakteristik pasien, hubungan 

antara petugas pelayanan kesehatan dan pasien, regimen terapi dan setting 

pelayanan kesehatan. Beberapa faktor ketidakpatuhan pasien terhadap 

pengobatan, antara lain: 

a. Tingkat pemahaman pasien tentang tujuan pengobatan 

Alasan utama untuk tidak patuh adalah kurang mengerti tentang 

pentingnya manfaat terapi obat dan akibat yang mungkin jika obat tidak 

digunakan sesuai dengan instruksi 

b. Tingkat kesadaran pasien tentang pentingnya mengikuti aturan pengobatan 

yang ditetapkan 

c. Kesulitan memperoleh obat diluar rumah sakit 

Karena keterbatasan obat yang ada inilah membuat pasien kebingungan 

untuk menebus resep diluar rumah sakit, hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan 

pasien meningkat. 

d. Mahalnya harga obat 

e. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga 

f. Waktu pengobatan jangka panjang 

Keadaan sakit pada pasien dapat memaksa pasien untuk tidak patuh pada 

pengobatan, hal ini ditandai dengan menurunnya kemampuan untuk bekerjasama 

dan sikap terhadap pengobatan. Pasien cenderung putus asa dengan kondisinya 

dan program terapi yang lama, bahkan ada yang tidak percaya dengan terapi yang 

dijalani karena tidak menghasilkan kesembuhan kondisi. 
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g. Efek merugikan 

Terkadang efek samping suatu obat yang tidak menyenangkan bagi pasien 

dapat menjadi penyebab ketidakpatuhan ( Siregar & Endang, 2006). 

3. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan akan menimbulkan kesadaran dan 

menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki 

(Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Sukanto (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan antara lain tingkat pendidikan, informasi, budaya, pengalaman dan 

sosial ekonomi. Pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan dengan wawancara 

langsung atau dengan angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin 

diukur dari responden atau subjek penelitian. Kedalaman pengetahuan responden 

yang ingin diukur atau diketahui dapat disesuaikan dengan tingkat pengetahuan 

dari responden (Notoatmodjo, 2003).  

4. Diabetes Mellitus 

a. Etiologi  

Diabetes Mellitus adalah penyakit autoimun yang ditentukan secara 

genetik dengan gejala yang secara bertahap menyebabkan perusakan imunologik 

sel-sel yang memproduksi insulin (Schteingart, 2006). Peningkatan kadar gula 

darah pada penderita Diabetes Mellitus mengakibatkan tubuh tidak bisa 

memproduksi insulin secara baik/ bahkan sampai tidak bisa sama sekali. Jika 

kondisi ini terus berlanjut maka proses metabolisme di dalam tubuh akan 

mengalami gangguan (Sudarmoko, 2010). Pada pasien Diabetes Mellitus tipe II 

lebih banyak disebabkan karena adanya faktor keturunan dari keluarga, yang pada 

saudara kandung beresiko mendekati 40% dan 33% untuk anak cucu. Orang tua 

yang menderita Diabetes Mellitus tipe2 90% anaknya pasti membawa (carrier) 

Diabetes Mellitus tipe II (Price & Wilson, 2005). 



5 
 

 
 

b. Diagnosis 

Diabetes Mellitus (DM) Tipe II merupakan tipe Diabetes yang lebih 

banyak jumlah penderitanya dibandingkan dengan Diabetes Mellitus Tipe I. 

Penderita Diabetes Mellitus Tipe II mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi 

penderita Diabetes Mellitus, umumnya berusia di atas 45 tahun, tetapi akhir-akhir 

ini penderita Diabetes Mellitus Tipe II di kalangan remaja dan anak-anak 

populasinya meningkat (Depkesa, 2005). 

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penderita Diabetes Mellitus. 

Kecurigaan adanya Diabetes Mellitus perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan 

klasik seperti dibawah ini : 

1) Keluhan klasik Diabetes Mellitus berupa: poliuria (banyak kencing), polidipsia 

(banyak minum), polifagia (banyak makan) dan penurunan berat badan yang 

tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

2) Keluhan  lain dapat berupa: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur. 

Pada Diabetes Mellitus tipe I gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah 

poliuria, polidipsia, penurunan berat badan, cepat mersa lelah, polifagia, 

iritabilitas, dan pruritus (gatal-gatal pada kulit). Pada Diabetes Mellitus II gejala 

yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes Mlllitus tipe II seringkali 

muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian 

ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi (Depkesa, 2005). 
Tabel 1. Diagnosis  Diabetes Mellitus 

 A1C (%) FGP (mg/dL) OGTT (mg/dL) 
Diabetes  6,5 /lebih 126 /lebih 200 /lebih 
Prediabetes 5,7-6,4 100-125 140-199 
Normal ±5 ±99 ±139 

*FGP = fasting plasma glucose 
*OGTT = oral glucose tolerance test 
*A1C = test glikohemoglobin, HbA1C 

(ADA, 2012) 
c. Klasifikasi 

Klasifikasi Diabetes Mellitus telah disahkan oleh WHO dan dipakai di 

seluruh dunia, terdapat empat klasifikasi Diabetes Mellitus (DM), namun ada dua 

tipe primer yang dikenali yaitu: DM tipe I dan DM tipe II. Diabetes Mellitus tipe I 

seringkali disebut Diabetes Mellitus bergantung insulin merupakan penyakit 

autoimun yang ditentukan secara genetik dengan perusakan imunologik sel-sel 
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yang memproduksi insulin. Pasien sangat tergantung terhadap insulin dari luar 

tubuh karena sel beta pankreas sudah rusak, sehingga tidak dapat memproduksi 

insulin. Diabetes Mellitus tipe II atau Diabetes Mellitus tidak bergantung insulin 

merupakan suatu bentuk kelainan metabolik kronik yang disebabkan 

berkurangnya sekresi insulin atau terjadinya resistensi insulin. Bentuk kelainan ini 

diketahui dari adanya hiperglikemia, baik pada saat puasa atau sesudah makan 

(Schteingart, 2006). 

Jenis Diabetes Mellitus yang ketiga yaitu Diabetes Mellitus Kehamilan 

atau disebut Gestasional Diabetes Mellitus (GDM), yaitu suatu gangguan 

toleransi glukosa yang memiliki derajat keparahan yang bervariasi selama 

kehamilan dan mempengaruhi 4% dari semua kehamilan. Faktor resiko yang 

menyebabkan GDM adalah usia lanjut, etnik, obesitas, riwayat keluarga, dan 

riwayat GDM terdahulu. Perempuan yang menderita GDM cenderung mengalami 

abortus spontan, kematian janin, ukuran janin besar, dan bayi premature. Pada 

saat ini pasien GDM telah mengalami perbaikan berkat pengontrolan glukosa 

darah yang lebih ketat selama kehamilan. Perempuan yang menderita GDM 

sangat beresiko mengalami Diabetes Mellitus tipe II (Schteingart, 2006). 
Tabel 2. Perbedaan Diabetes Mellitus Tipe I Dan Tipe II 

Keterangan DM tipe I DM tipe II 

Mula muncul 
 
 

Umumnya masa kanak-kanak dan 
remaja,walau pun ada juga pada masa 
dewasa <40 tahun 

Pada usia tua >40 tahun 

Keadaan klinik saat 
diagnosis 

Berat Ringan 

Kadar insulin darah Rendah, tidak ada Cukup tinggi, normal 
Berat badan Biasanya kurus Normal atau gemuk 
Pengelolaan yang 
disarankan 

Terapi insulin, diet, olahraga Diet, olahraga, hipoglikemik oral 

(BOP, 2010) 
 

d. Komplikasi 

Komplikasi Diabetes Mellitus dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu 

Komplikasi Metabolik Akut dan Komplikasi Kronik. Komplikasi Metabolik Akut 

disebabkan oleh perubahan yang relatif akut dari konsentrasi glukosa plasma. 

Komplikasi yang paling serius pada Diabetes Mellitus tipe I adalah ketoasidosis 

diabetik (Schteingart, 2006). Komplikasi Kronik dapat menyerang seluruh tubuh, 
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mulai rambut sampai ujung kaki. Komplikasi tersebut tidak akan muncul jika 

perawatan Diabetes Mellitus dilaksanakan dengan tertib dan teratur 

(Tjokroprawiro, 2006). 

5. Terapi Obat  

a. Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat hipoglikemik oral dapat 

dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: 

1) Obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin, meliputi obat hipoglikemik oral 

golongan sulfonilurea dan glinid (meglitinida dan turunan fenilalanin). 

2) Sensitizer insulin (obat-obat yang dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap 

insulin), meliputi obat-obat hipoglikemik golongan biguanida dan 

tiazolidindion, yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin secara 

lebih efektif. 

3) Inhibitor katabolisme karbohidrat, antara lain inhibitor α-glukosidase yang 

bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk 

mengendalikan hiperglikemia post-prandial. 
Tabel 3. Penggolongan Obat OHO 

Golongan Contoh Senyawa Mekanisme Kerja 
Sulfonilurea Glibenklamid/gliburida 

Glikazida 
Glimepirida

Merangsang sekresi insulin di kelenjar 
pankreas, efektif pada penderita DM yang 
sel β-pankreasnya masih berfungsi baik 

Meglitinida  Repaglinid Merangsang sekresi insulin di kelenjar 
pancreas 

Turunan 
fenilalanin 

Nateglinide  
 

Meningkatkan kecepatan sintesis insulin 
oleh pankreas 

Biguanida  Metformin Menurunkan produksi glukosa hati 
Tiazolidindion Rosiglitazone 

Troglitazone 
Pioglitazone 
 
 

Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap 
insulin. Berikatan dengan PPARγ 
(peroxisome proliferator activated receptor 
gamma) di otot, jaringan lemak, dan hati 
untuk menurunkan resistensi insulin 

Inhibitor 
αglukosidase 

Acarbose 
Miglitol 

Menghambat kerja enzim-enzim 
pencernaan yang mencerna karbohidrat, 
sehingga memperlambat absorpsi glukosa 
ke dalam darah 

       (Depkesb,2005) 

b. Insulin  

Berdasarkan pola kerjanya, insulin diklasifikasikan sebagai Short Acting 

Insulin, Intermediate Acting Insulin, dan Long Acting Insulin. Short Acting Insulin 
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mencapai kerja maksimal dalam waktu beberapa menit hingga 6 jam setelah 

penyuntikan dan digunakan untuk mengontrol hiperglikemia postprandial. 

Intermediet Acting Insulin mencapai kerja maksimal antara 6-8 jam setelah 

penyuntikan dan digunakan untuk pengontrolan harian pasien dengan Diabetes 

Mellitus. Long Acting Insulin mencapai kadar puncaknya dalam waktu 14-20 jam 

setelah pemberian dan jarang digunakan untuk pemakaian rutin pada pasien-

pasien Diabetes Mellitus (Schteingart, 2006).  

6. Efek Samping  

Efek samping yang mungkin saja terjadi pada penggunaan obat OHO  

adalah berat badan naik, hipoglikemia, diare, muntah, sakit kepala, sakit perut, 

anemia (Depkesb, 2005). Efek samping terapi insulin yang utama adalah terjadi 

hipoglikemia dan reaksi imun terhadap insulin yang dapat menimbulkan alergi 

insulin atau resistensi insulin (Schteingart, 2006). 

 

E. Landasan Teori 

Pada penelitian Rusimah (2011) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi kepatuhan diet pada 

pasien Diabetes di ruang rawat inap RSUD Dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Octaviana (2012) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan pasien Diabetes 

Mellitus Tipe2 di Poliklinik Rejosari Husada Kabupaten Klaten dengan nilai 

korelasi Spearman’s rho sebesar 0,695. 

 

F. Hipotesis 

 Ada hubungan antara pengetahuan tentang penyakit dengan kepatuhan 

pada pasien Diabetes Mellitus di RS. PKU Aisyiyah  Boyolali. 

 

 

 

 


