
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

Prevalensi penyakit Diabetes Mellitus (DM) secara umum diderita oleh 

sekitar 9% orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas pada tahun 2014. DM 

menjadi penyebab besarnya jumlah kematian pada tahun 2012 sebanyak 1,5 juta 

kematian. Penderita DM tipe II sebanyak 90% di seluruh dunia, lebih banyak 

dibandingkan dengan DM tipe I (WHO, 2015).   

Jumlah penderita DM tipe II di dunia dari 110,4 juta pada tahun 1994 

melonjak 1,5 kali lipat (175,4 juta) pada tahun 2000, (293,3 juta) pada tahun 

2010 (Tjokroprawiro, 2006). Peningkatan prevalensi berkembang lebih banyak di 

negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Jumlah penderita DM 

tipe II di seluruh dunia mencapai 171.230.000 orang (2000) dan diperkirakan 

naik menjadi 366.210.100 orang pada tahun 2030 (Bustan, 2007).  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki angka 

kejadian Diabetes Mellitus tipe II yang cukup tinggi. Jumlah penderita Diabetes 

Mellitus tipe II di Indonesia pada tahun 2000 adalah 8,4 juta jiwa, menempati 

urutan ke-4 setelah India (31,7 juta), Cina (20,8 juta), dan Amerika Serikat (17,7 

juta) (PERKENI, 2006). Angka tersebut diproyeksikan mencapai 21.257.000 

pada tahun 2030, yang artinya terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam waktu 30 
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tahun. Penderita Diabetes Mellitus tipe II kebanyakan berusia lebih dari 15 tahun 

dengan prevalensi sebesar 1,2%-2,3% (Bustan, 2007). Menurut Balitbang 

Kemenkes RI (2013), penyakit tidak menular terutama Diabetes Mellitus yang 

berdasarkan wawancara terjadi peningkatan kasus dari 1,1% (2007) menjadi 

2,1% (2013).  

Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2012, prevalensi 

Diabetes Mellitus sebesar 0,06% lebih rendah dibandingkan tahun 2011 (0,09%). 

Prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Semarang sebesar 0,66%. Sedangkan 

prevalensi DM tipe II telah mengalami penurunan dari 0,63% menjadi 0,55% 

pada tahun 2012. Prevalensi tertinggi adalah kota Magelang sebesar 7,93% 

(Dinkes Jateng, 2012). Berdasarkan hasil Riskesdas (2013), prevalensi DM 

menunjukkan peningkatan pada tahun 2007 sebesar 1,1% menjadi 2,1% pada 

tahun 2013. Pada tahun 2013, prevalensi terbanyak terdapat di kota Surakarta dan 

Salatiga sebesar 2,21%.  

Diabetes Mellitus tipe II merupakan beban kesehatan masyarakat yang 

cukup berat, karena tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dikendalikan atau 

dicegah (diperlambat). Adanya komplikasi pada penderita Diabetes Mellitus tipe 

II dikarenakan tidak menjaga pola hidup sehat. Penderita cenderung 

mengabaikan gejala-gejala, pengobatan dan perawatan, sehingga terlambat untuk 

melakukan pemeriksaan (Bustan, 2007). 

Kepatuhan  pada penderita DM ditunjukkan dengan kemampuan dalam 

melaksanakan cara pengobatan yang  disarankan oleh  petugas  kesehatan  (Smet,  
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1994).  Menurut Trekas  (1984)  dalam Tombokan,  dkk  (2015),  kemampuan 

penderita  DM mengontrol kehidupannya  dapat  mempengaruhi  tingkat 

kepatuhan. Seseorang yang berorientasi pada kesehatan  cenderung  mengadopsi  

semua kebiasaan  yang  dapat  meningkatkan dan memulihkan kesehatannya. 

Ketidakpatuhan akan menjadi hambatan  untuk  tercapainya  tujuan pengobatan.  

ketidakpatuhan  ini dapat diatasi dengan pemberian penyuluhan kepada penderita  

Diabetes  Mellitus  beserta keluarganya. Menurut Ajzen (2005), beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan pengobatan adalah niat dari penderitanya, 

yang mencakup sikap penderita, dukungan dari suami dan kepercayaan penderita 

terhadap pengobatan.  

Menurut Herlena dan Widiyaningsih (2013), suatu sikap belum tentu akan 

diwujudkan dalam bentuk suatu tindakan. Perwujudan sikap yang positif 

memerlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan. Bila 

semua perilaku positif telah dilaksanakan, tentunya penderita DM tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam kelompok penderita DM dengan kepatuhan tinggi. Sebagai 

dampak dari kepatuhan adalah terkendalinya diabetes. Sikap responden yang 

tidak baik ditunjukkan dengan sikap responden yang tidak mendukung 

pengobatan DM. 

Menurut Kristianingrum dan Kondang (2011), menyimpulkan bahwa 

dukungan dari keluarga terutama dari suami atau pasangan dapat diperlukan 

untuk kepatuhan pengobatan pada penderita DM. Dukungan suami akan 

dianggap sebagai dorongan oleh penderita sehingga akan memotivasi penderita 
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untuk patuh dalam pengobatan. Kepatuhan penderita DM nantinya akan 

berimbas pada kepatuhan pengobatan. Sehingga komplikasi DM yang diderita 

oleh penderita dapat diminimalkan.  

Kepercayaan didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang 

suatu perilaku, informasi yang dimiliki oleh individu tersebut dan juga faktor lain 

yang dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu mengenai tingkat 

kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Sikap penderita sangat diperlukan 

dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pengobatan Diabetes Mellitus tipe II.  

Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan kepatuhan pengobatan 

penderita Diabetes Mellitus tipe II (p value 0,001: OR 9,921) (Tombokan dkk, 

2015). Sedangkan menurut Kristianingrum dan Kondang (2011), ada hubungan 

yang signifikan antara dukungan suami dengan kepatuhan pengobatan Diabetes 

Mellitus tipe II (p value<0,01, Koefisien Korelasi 0,707). Hasil penelitian lain 

menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu tidak ada hubungan antara sikap (p value 

15,218 > 0,05), dan dukungan suami (p value 0,121>0,05) dengan kepatuhan 

pengobatan (Budi, 2012; Juliansyah dkk, 2014). Inkonsisten dari beberapa hasil 

penelitian diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil analisis yang akan 

diperoleh jika dilakukan di wilayah yang berbeda.  

Prevalensi DM tipe II tertinggi di wilayah Surakarta adalah di Puskesmas 

Purwodiningratan. Di wilayah kerja Puskesmas Purwodiningratan juga 

mengalami peningkatan prevalensi kasus yakni 955 (2012) kasus, 1419 (2013) 

kasus, dan 1773 (2014) kasus. Hasil survei pendahuluan terhadap 10 responden 
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penderita DM tipe II diperoleh hasil 60% responden memiliki niat yang buruk 

untuk patuh pada pengobatan, 90% responden memiliki sikap yang buruk untuk 

patuh pada pengobatan, 60% responden tidak mendapatkan dukungan dari suami 

pada saat pengobatan dan 60% kepercayaan dirinya kurang.   

Kepatuhan pengobatan bagi penderita DM sangat berpengaruh pada 

keberhasilan pengobatan DM, sehingga penderita dapat mengurangi komplikasi 

pada penderita. Semakin tinggi angka prevalensi DM tipe II di wilayah kerja 

Puskesmas Purwodiningratan memerlukan pengkajian lebih jauh terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan pada penderita DM tipe II. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan pengobatan di wilayah kerja Puskesmas 

Purwodiningratan Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Faktor apakah sajakah yang berhubungan dengan kepatuhan pengobatan 

pada penderita Diabetes Mellitus tipe II? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui persentase niat dari responden mengenai kepatuhan 

pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II.  

b. Mengetahui persentase sikap responden mengenai kepatuhan pengobatan 

pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

c. Mengetahui persentase dukungan dari suami mengenai kepatuhan 

pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

d. Mengetahui persentase kepercayaan diri responden mengenai kepatuhan 

pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

e. Menganalisis hubungan antara niat responden terhadap kepatuhan 

pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

f. Menganalisis hubungan antara sikap responden terhadap kepatuhan 

pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

g. Menganalisis hubungan dukungan suami dengan kepatuhan pengobatan 

pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

h. Menganalisis hubungan antara kepercayaan diri responden terhadap 

kepatuhan pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi masyarakat 

Sebagai sarana pemberian masukan mengenai pentingnya sikap, niat, 

dukungan suami dan kepercayaan diri yang dapat mempengaruhi kepatuhan 
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pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus tipe II sehingga masyarakat 

dapat melakukan upaya pencegahan di wilayah kerja Puskesmas 

Purwodiningratan Surakarta. 

2. Bagi Instansi Terkait Khususnya Puskesmas Purwodiningratan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

tambahan dalam usaha pengendalian kasus Diabetes Mellitus tipe II di 

Surakarta terutama di Puskesmas Purwodiningratan sehingga kasus Diabetes 

Mellitus tipe II dapat ditekan serendah mungkin. 

3. Bagi Peneliti lain 

 Sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama. 


