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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin atau keduanya 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). Federasi Diabetes Internasional 

mencatat pada tahun 2013 sebanyak 382 juta orang menderita DM di dunia. 

Diperkirakan 175 juta orang diantaranya belum didiagnosis dan menyebabkan 

DM yang diderita berkembang secara progresif serta menyebabkan komplikasi. 

Pada tahun 2035, diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 592 

juta orang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

Riset kesehatan dasar menyatakan bahwa proporsi DM tahun 2013 

meningkat dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2007 tercatat proporsi penderita 

DM sebesar 5,70% sedangkan pada tahun 2013 tercatat proporsi penderita DM 

sebesar 6,9%  (12.191.564 penderita) yang terdiri dari 30,4% (3.706.236 

penderita) yang telah didiagnosis dan 69,6% (8.485.329 penderita) yang belum 

didiagnosis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Berdasarkan data 

rekam medik RSUD Dr. Moewardi pada tahun 2015 pasien yang menderita DM 

sebanyak 5301 pasien (RSUD Dr. Moewardi, 2015). 

Terapi pengobatan DM memiliki tujuan untuk mencegah komplikasi dari  

DM itu sendiri dan dapat memperbaiki kualitas hidup pasien (Winarsih, 2012). 

Keberhasilan terapi pengobatan dapat diukur dari beberapa parameter diantaranya 

HbA1C, GDS, GDP, dan GD2PP (American Diabetes Association, 2015). Terapi 

pengobatan DM memerlukan waktu yang lama bahkan pasien dapat 

mengkonsumsi obat seumur hidupnya sehingga kepatuhan merupakan faktor 

penting dalam teraapi pengobatan DM (Wijaya et al., 2001). 

Secara teoritis faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien 

DM tipe 2 adalah faktor intrapersonal, interpersonal, lingkungan, dan karakteristik 

penyakit serta pengobatannya (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia, 2006). Faktor intrapersonal terdiri dari jenis kelamin, umur, disiplin 
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diri, stres, penyalahgunaan alkohol, penghargaan atas diri sendiri, dan depresi. 

Faktor interpersonal terdiri dari kualitas hubungan antara petugas kesehatan dan 

pasien. Faktor lingkungan terdiri situasi lingkungan yang beresiko tinggi dan 

sistem lingkungan. Faktor karakteristik penyakit dan pengobatannya terdiri dari 

penyakit itu sendiri, durasi menderita DM, kompleksitas pengobatan, dan cara 

pelayanan kesehatan (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 

2006). 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Faktor yang 

Berrpengaruh terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Mellitus di Bluto 

Sumenep” menunjukkan hasil bahwa faktor lingkungan dan karakteristik penyakit 

serta pengobatannya berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pasien diabetes 

mellitus (Hannan, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan 

minum obat pasien diabetes mellitus di RSUD. Dr. Moewardi.  

 

B. Rumusan masalah 

Apakah jumlah obat, frekuensi pemberian obat, umur, jenis kelamin, durasi 

penggunaan obat, dan komplikasi berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr. Moewardi? 

 

C. Tujuan penelitian 

Mengetahui pengaru jumlah obat, frekuensi pemberian obat, umur, jenis 

kelamin, durasi penggunaan obat, dan komplikasi terhadap kepatuhan minum obat 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr. Moewardi.  
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D. Tinjauan pustaka 

 

1. Definisi diabetes mellitus 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh 

gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi insulin yang 

cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang telah diproduksi secara 

efektif, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat. Insulin merupakan suatu 

hormon yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan konsentrasi glukosa 

dalam darah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).  

2. Penyebab diabetes mellitus 

Penyebab terjadinya DM sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi 

umumnya kekurangan hormon insulin merupakan faktor yang bertanggung jawab 

atas terjadinya DM. Faktor resiko terjadinya DM dapat dibedakan menjadi 2 

kelompok yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. 

Faktor yang dapat dimodifikasi adalah berat badan berlebih, obesitas 

sentral/abdominal, kurang aktifitas fisik, dislipidemia, hipertensi, merokok, 

riwayat TGT, hipertensi, diet tidak seimbang/sehat, dan GDP terganggu 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Sedangkan faktor yang tidak 

dapat dimodifikasi adalah umur, riwayat keluarga, riwayat bayi yang terlahir 

dengan berat badan lebih dari 4000 gram, jenis kelamin, ras dan etnik 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

3. Diagnosis diabetes mellitus 

Pada pesien yang diduga menderita DM biasanya mengalami berbagai 

macam keluhan.  

Keluhan tersebut diantaranya : 

1. Keluhan klasik seperti : polifagia, polidipsi, poliuria, dan penurunan berat 

badan yang tidak diketahui penyebabnya.  

2. Keluhan lain seperti : gatal, pruritus vulvae pada wanita, kesemutan, mata 

kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan badan lemas (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia, 2011). 
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Kriteria diagnosis DM dan toleransi glukosa sebagai berikut : 

Tabel 1. Kriteria diagnosis diabetes mellitus (American Diabetes Association, 2015) 

No. Kriteria diagnosis diabetes mellitus 

1 HbA1C ≥ 6,5% 

2 Kadar glukosa plasma puasa ≥126 mg/dL (7.0 mmol/L). 

Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan minimal 8 jam.  

3 Kadar gula plasma 2 jam pada TTGO ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L). TTGO yang 

dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa yang setara dengan 

75 g glukosa anhidrus yang dilarutkan ke dalam air 

4 Pada pasien dengan gejala klasik hiperglikemia atau hiperglikemik, glukosa plasma 

acak sebesar ≥ 200 mg / dL (11,1 mmol / L) 

  

 

Pemeriksaan penyaringan dilakukan jika pasien memiliki resiko DM tetapi 

tidak muncul gelaja DM seperti polifagia, polidipsi, poliuria, dan penurunan berat 

badan yang tidak diketahui penyebabnya. Tujuan dari pemeriksaan penyaringan 

adalah untuk dapat mendiagnosis pasien mengalami DM, GDPT, ataupun TGT 

agar penanganan yang diberikan tepat. Intoleransi glukosa adalah pasien dengan  

diagnosis TGT dan GDPT yang merupakan tahap sementara sebelum DM. Selain 

merupakan faktor resiko dari DM, TGT dan GDPT merupakan faktor resiko 

terjadinya kardiovaskuler (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). Kadar 

glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring serta diagnosis DM 

sebagai berikut:  

Tabel 2. Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring serta diagnosis 

DM (mg/dl) (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011) 

 

  Bukan DM Belum pasti 

DM 

DM 

Kadar glukosa 

darah sewaktu 

(mg/dl) 

Plasma vena <100 100-199 ≥200 

Darah kapiler  <90 90-199 ≥200 

Kadar glukosa 

darah puasa 

(mg/dl) 

Plasma vena <100 100-125 ≥126 

Darah kapiler  <90 90-99 ≥100 



5 

 

 

 

4. Klasifikasi diabetes mellitus 

Diabetes mellitus umumnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan yaitu : 

a. Diabetes mellitus tipe satu  

Diabetes tipe satu disebabkan oleh penghancuran sel beta yang 

mengakibatkan kekurangan insulin absolut (American Diabetes Association, 

2015). 

b. Diabetas mellitus tipe dua  

Diabetes tipe dua disebabkan oleh defek sekresi insulin secara progresif 

yang mengakibatkan resistensi insulin (American Diabetes Association, 2015). 

c. Diabetes mellitus karena penyebab lain  

Jenis diabetes karena penyebab lain misalnya sindrom diabetes monogenik. 

Contoh sindrom diabetes monogenik adalah diabetes pada anak-anak dan diabetes 

menstruasi pada anak muda. Selain sindrom diabetes monogenik, diabetes karena 

penyebab lain juga disebabkan oleh penyakit pankreas eksokrin seperti cystic 

fibrosis, penggunaan obat-obatan seperti dalam pengobatan HIV/AIDS atau 

setelah transplantasi organ (American Diabetes Association, 2015). 

d. Diabetes mellitus pada saat kehamilan  

Diabetes pada saat kehamilan umumnya tejadi pada trimester kedua atau 

ketiga kehamilan (American Diabetes Association, 2015).  

5. Komplikasi diabetes mellitus 

Seperti halnya penyakit lainnya, DM juga dapat mengakibatkan komplikasi 

terhadap organ lain.  Komplikasi yang terjadi bersifat menahun maupun akut. 

Komplikasi menahun diantaranya kerusakan mikroangopati (seperti nefropati 

diabetik, retinopati diabetik), makroangiopati (seperti kerusakan pembuluh darah 

perifer, kerusakan pembuluh darah serebral, dan pembuluh darah jantung), dan 

neuropati (seperti neuripati perifer). Sedangkan komplikasi akut dapat berupa 

ketoasidosis diabetik, status hiperglikemi hiperosmolar, dan hipoglikemia 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011).  

Neuropati terjadi ketika suplai darah ke ujung saraf kecil di kaki dan tangan 

berhenti atau berkurang.Neuropati pada pasien DM menyebabkan penurunan 
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sensitivitas dan intoleransi terhadap rasa dingin di kaki. Terapi dan pencegahan 

terjadinya neuropati diabetik dilakukan dengan pengontrolan kadar gula darah 

secara teratur dan mencegah terjadinya luka pada kaki. (Echerverry et al., 2009). 

Risiko spesifik dDM yang tidak terkontrol adalah preeklamsia, makrosomia, 

kematian janin, hipoglikemia neonatal, dan hiperbilirubinemia neonatal. Selain 

itu, diabetes pada kehamilan dapat meningkatkan risiko diabetes obesitas dan tipe 

2 pada keturunan di kemudian hari. Maka, semua wanita usia subur dengan DM 

harus diberi konseling tentang pentingnya kontrol glikemik yang ketat sebelum 

konsepsi (American Diabetes Association, 2015). 

6. Pengobatan diabetes mellitus 

Pengobatan DM diawali dengan edukasi, diet, dan latihan jasmani selama 2-

4 minggu (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). Jika kadar glukosa 

darah tidak/belum mencapai sasaran maka diberikan intervensi farmakologis 

dengan OHO dan atau insulin.  

a. Terapi non farmakologi 

Terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Edukasi  

Salah satu upaya untuk menurukan kadar glukosa dalam darah adalah 

dengan mengubah gaya hidup penderita DM. Untuk merubah gaya hidup 

seseorang dibutukan motivasi dan edukasi yang bersifat komprehensif. Pemberian 

edukasi dimaksudkan untuk upaya pencegahan dan bagian yang penting dari 

penatalaksanaan terapi DM. Edukasi yang dilakukan meliputi pengetahuan dan 

pemantauan kadar glukosa darah, tanda dan gejala hipoglikemia, serta cara 

penanganannya (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011).  
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Berikut merupakan tanda dan gajala hipoglikemia serta cara pengatasannya: 

Tabel 3. Tanda dan gejala hipoglikemia serta cara pengatasan (Soemadji, 2006) 

Jenis hipoglikemia Tanda dan gejala Cara pengatasan 

Ringan Tremor, lapar, takikardi, mual, 

gelisah, dan tekanan darah menurun  

Dapat diatasi sendiri 

Sedang Pusing, koodinasi gerak terganggu, 

vertigo, perubahan emosi, penurunan 

fungsi rasa, dan gangguan konsentrasi  

Dapat diatasi sendiri 

Berat Kejang, disorientasi, penurunan 

kesadaran  

Terapi glukosa  

 

2) Diet   

Terapi nutrisi direkomendasikan untuk semua pesien DM. Tujuan terapi 

nutrisi medis adalah untuk mencapai hasil metabolik yang optimal, pencegahan, 

dan penanganan komplikasi. Fokus diet untuk DM tipe 1 adalah pengaturan 

pemberian insulin dengan diet seimbang untuk mencapai dan menjaga berat badan 

yang sehat. Penderita DM tipe 2 sering memerlukan pembatasan kalori untuk 

menurunkan berat badan karena kebanyakan pasien DM tipe 2 kelebihan berat 

badan atau obesitas (Dipiro et al., 2008) 

3) Aktivitas fisik  

Latihan aerobik meningkatkan kontrol glikemik, mengurangi faktor risiko 

kardiovaskular, dan penurunan berat badan. Aktivitas fisik mencakup latihan 

intensitas minimal selama 150 menit/minggu. Aktivitas fisik harus dilakukan 

secara rutin. Latihan ketahanan pada pasien tanpa kontraindikasi retinopati, 

direkomendasikan selama 30 menit tiga kali per minggu. Pasien DM yang 

memiliki komplikasi seperti neuropati otonom dan retinopati memerlukan 

pembatasan aktivitas fisik (Dipiro et al., 2008). 
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Target terapi yang diharapkan untuk penatalaksanaan terapi DM adalah  

Tabel 4. Target terapi diabetes mellitus (American Diabetes Association, 2015) 

 HbA1c 

(%) 

GD sebelum 

makan  

(mg/ dL) 

GD 2 jam PP  

(mg/ dL) 

GD bedtime 

(mg/ dL) 

Dewasa  < 7 80 – 130 ≤ 140–180 90 – 150 

Pediatri < 7.5 90 – 130 ≤ 140–180 90 – 150 

Ibu hamil < 6 < 95 ≤ 120 60 – 99 

Geriatri < 7.5 90 – 130 ≤ 140–180 90 – 150 

b. Terapi farmakologi 

1) OHO 

Berdasarkan cara kerjanya, obat hiperglikemi oral dapat digolongkan 

menjadi : 

1. Pemicu sekresi insulin  

Contoh obat yang memicu sekresi insulin adalah golongan sulfonilurea. 

Sulfonilurea dapat direkomendasikan untuk pasien yang tidak berlebihan berat 

badan dan kontraindikasi metformin. Penggunaan sulfonilurea jangka panjang 

menyebabkan hipoglikemia tetapi jarang terjadi dan biasanya terjadi pada 

penggunaan dosis yang berlebihan. Glibenklamida merupakan contoh golongan 

sulfonilurea yang apabila digunakan dalam jangka waktu panjang memiliki efek 

samping hipoglikemia. Glibenklamida harus dihindari pada orang tua, 

penggunaannya dapat digantikan dengan obat gliklazid atau tolbutamid (BNF 

staff, 2011). 

2. Biguanide 

Biguanide memiliki aktivitas mengurangi gluconeogenesis dan 

meningkatkan pemanfaatan glukosa perifer. Metformin merupakan biguanide 

yang tersedia. Metformin adalah obat pilihan pertama pada pasien dengan 

kelebihan berat badan dimana diet ketat telah gagal mengendalikan DM karena 
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efek lain dari metformin dapat menurunkan berat badan. Metformin juga 

direkomendasika saat DM tidak cukup dikontrol dengan pengobatan sulfonilurea 

(BNF staff, 2011).  

Metformin diminum pada saat makan atau sesudah makan untuk 

mengurangi rasa mual yang timbul saat penggunaan metformin. Metformin 

dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (serum kreatinin 

>1,5 mg/dL), hati, dan pasien-pasien dengan kecenderungan hipoksemia 

(misalnya penyakit serebro-vaskular, sepsis, renjatan, gagal jantung) 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011).  

3. Glinid  

Glinid digunakan untuk terapi hiperglikemia pada postprandial. Terdapat 

dua macam glinid yaitu Repaglinid dan Nateglinid. Glinid yang diberikan secara 

oral diabsorbsi dan diekskresikan secara cepat melalui hati (Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia, 2011).  

4. Peningkatan sensitivitas terhadap insulin  

Thiazolidinedione dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada hati, otot, 

dan jaringan lemak secara tidak langsung. Contoh obat thiazolidinedione adalah 

pioglitazone dan rosiglitazone (Dipiro et al., 2008). Metformin memiliki aktivitas 

untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin baik di hati ataupun di jaringan 

perifer namun tidak mempunyai efek langsung terhadap sel beta(Dipiro et al., 

2008).  

5. Penghambat absorbsi glukosa  

Inhibitor α-glukosidase merupakan penghambat enzim secara kompetitif 

misalnya menghambat maltase, isomaltase, sukrase, dan glukoamilase di usus 

kecil. Aktivitas inhibitor α-glukosidase adalah mengurangi kenaikan kadar 

glukosa dalam darah posprandial. Selain itu, Inhibitor α-glukosidase dapat 

menunda pemecahan sukrosa dan karbohidrat namun tidak menyebabkan 

malabsorbsi. Acarbose mempunyai aktivitas Inhibitor α-glukosidase di intestinal, 

menunda pencernaan dan penyerapan pati serta sukrosa. Acarbose  dapat 

mengurangi hiperglikemia postprandial pada DM tipe 1 (Dipiro et al., 2008). Efek 

samping acarbosa adalah perut kembung (BNF staff, 2011).  
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2) Insulin  

Insulin merupakan anabolisme dan antikatabolisme hormon. Insulin 

berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Insulin diproduksi 

oleh endogen dari pemisahan peptida proinsulin dalam sel beta yang kemudian 

akan menghasilkan insulin dan C-peptida (Dipiro et al., 2008). 

Pasien mendapatkan terapi insulin jika pasien mengalami penurunan berat 

badan yang cepat, hiperglikemia berat yang disertai ketosis, ketoasidosis diabetik, 

hiperglikemia hiperosmolar non ketotik, hiperglikemia dengan asidosis laktat, 

gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal, stres berat (infeksi sistemik, operasi 

besar, IMA, stroke), diabetes melitus gestasional yang tidak terkendali, gangguan 

fungsi ginjal atau hati yang berat, kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO 

(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011). 

Berdasarkan onset dan durasi insulin dibedakan menjadi 5 golongan yaitu 

rapid acting, short acting, intermediet acting, long acting, dan campuran tetap 

premix. Insulin rapid acting yang ada dipasaran adalah insulin Humalog, 

Novolog, Apidra, dan Exubera. Insulin short acting yang ada dipasarkan adalah 

Humulin R dan Novolin R. Insulin intermediet acting yang ada dipasarkan adalah 

Humulin N dan Novolin N. Insulin long acting yang ada dipasar adalah Lantus 

berupa insulin glargine dan Levemir berupa insulin Detemi (Dipiro et al., 2008).  

 

3) Terapi Kombinasi 

Terapi kombinasi yang sering digunakan adalah kombinasi aOHO-OHO, 

insulin-insulin, dan OHO dengan insulin. Syarat terapi OHO-OHO yaitu dipilih 

dua obat atau lebih dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk menghindari jika 

muncul efek samping obat yang besar. Kombinasi OHO dengan insulin dimulai 

dari dosis yang rendah diikuti dengan pengaturan diet dan aktivitas fisik. 

Kombinasi antara insulin basal dan OHO merupakan terapi kombinasi yang 

banyak digunakan di masyarakat. Insulin basal merupakan salah satu jenis insulin 

yang masa kerjanya menengah atau panjang dan dipakai pada malam hari sebelum 

tidur.  
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Keuntungan dari terapi ini adalah hanya diperlukan dosis yang kecil untuk 

penggunaan insulin. (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, 2011).     

7. Kepatuhan 

a. Definisi kepatuhan 

Kepatuhan dapat digambarkan dengan sejauh mana perilaku seseorang  

untuk minum obat, mengikuti diet, dan/atau melaksanakan perubahan gaya hidup, 

sesuai dengan rekomendasi yang disepakati dari penyedia perawatan kesehatan 

(Case Management Society of America, 2006).  

b. Faktor-faktor kepatuhan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

1) Faktor yang berhubungan dengan obat 

a) Peningkatan jumlah dosis harian 

b) Peningkatan jumlah obat bersamaan 

c) Efek samping yang tidak menyenangkan 

d) Terapi jangka panjang, terutama terapi pencegahan atau terapi untuk 

kondisi asimtomatik 

2) Faktor yang berhubungan dengan pasien 

a) Penyakit mental 

b) Penyalahgunaan obat  

c) Kurangnya sumber daya keuangan untuk membeli obat-obatan 

d) Kurangnya dukungan sosial 

e) Lingkungan hidup 

f) Masalah dengan melek huruf atau bahasa penyedia layanan kesehatan 

g) Tidak ada atau sedikit manfaat yang dirasakan terapi 

h) Kepercayaan bahwa tidak penting untuk mengikuti rejimen pengobatan 

i) Kurangnya kepercayaan diri dalam mengikuti rejimen pengobatan 

j) Harapan negatif atau sikap terhadap pengobatan 

(Case Management Society of America, 2006) 
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c. Cara pengukuran kepatuhan 

Cara yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dapat dilakukan 

dengan cara berikut (Case Management Society of America, 2006): 

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

Digunakan untuk mengukur kesadaran pasien terhadap derajat kesehatan. 

Memahami derajat kesehatan yang dimaksud adalah pasien mampu memahami 

dan menerapkan informasi-informasi terkait derajat informasi kesehatan. 

2) Medication Knowlage Survey  

Digunakan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan pasien dalam 

memahami informasi kesehatan dalam ketepatan penggunaan obat.  

3) Readliness Ruler  

Digunakan dalam mengukur kesediaan dan kesiapan pasien dalam 

mengubah perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan informasi kesehatan. 

4) Duke-UNC Fundational Social Support Questionnaire (FSSQ) 

Digunakan dalam mengukur penilaian dukungan sosial terhadap perubahan 

perilaku pasien. 

5) Modified Morisky Scale (MMS ) 

Digunakan dalam mengukur tingkat motivasi dan pengetahuan pasien yang 

sudah menjalankan terapi pengobatan.  

Kuesioner merupakan salah satu cara mengukur kepatuhan. Kuesioner 

MMAS-8 terdiri dari 8 pertanyaan yang terkandung didalamnya untuk 

mengetahui tingkat kepatuhan pasien. Kuesioner MMAS-8 yang telah tervalidasi 

dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pengobatan pada penyakit-penyakit 

dengan terapi jangka panjang diantaranya DM. Keunggulan kuesioner MMAS-8 

adalah mudah, murah, dan efektif digunakan untuk mengetahui kepatuhan pasien 

dengan penyakit kronis (Plakas et al., 2016).  
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Kuesioner MMAS 8 ditunjukkan pada tabel 5 : 

Tabel 5. Kuesioner MMAS 8 (Puspitasari, 2012) 

No. Pertanyaan Jawaban 

 

Ya Tidak  

1.  Apakah Anda lupa minum obat?   

2. Selain lupa, apakah Anda pernah tidak minum obat karena 

alasan laindalam 2 minggu terakhir? Mengapa? 

  

3 Pernahkan Anda mengurangi atau berhenti minum obat 

tanpa sepengetahuan dokter karena Anda merasa obat yang 

diberikan membuat keadaan Anda menjadi lebih buruk? 

  

4.  Pernahkan Anda lupa membawa obat ketika berpergian?   

5. Apakah kemarin Anda tidak meminum obat?   

6.  Apakah Anda berhenti minum obat ketika Anda merasa 

gejala yang dialami telah teratasi? 

  

7. Meminum obat setiap hari merupakan suatu 

ketidaknyamanan untuk beberapa orang. Apakah Anda 

merasa terganggu harus minum obat setiap hari? 

  

8. Berapa sering Anda lupa minum obat? 

a. Tidak pernah  

b. Sesekali 

c. Kadang-kadang 

d. Biasanya 

e. Selalu  
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Bagan 1. Algoritma terapi diabetes melitus (Dipiro et al., 2008) 

 

 

  

Pengobatan awal  

 

Edukasi/ terapi gizi medis/ latihan jasmani 

Terget tercapai  

Cek HbA1C tiap 3-6 

bulan  

Jika GDP dan GD2 jam PP 

tidak tercapai setelah 1 

bulan  

Monoterapi atau kombinasi  

Target  

HbA1C ≤6.5% 

GDP ≤110 mg/dL 

GD2jam PP ≤140–180 mg/dL 

Pilihan utama monoterapi 

Metformin  

Thiazid 

Sulfonilurea 

Insulin  

Pilihan lain monoterapi 

Nateglinid  

Repaglinid 

Acarbosa 

Migitol 

Pilihan utama kombinasi 

Sulfonilurea + metformin 

Metformin + TZD 

Sulfonilurea atau metformin + 

exenatide 

Pilihan lain kombinasi  

Insulin  

Metformin/sulfonilurea + 

nateglinide atau repaglinide 

metformin + acarbose or 

miglitol 

Target tidak tercapai 

setelah 3-6 bulan  

Tambahkan 3 agen oral 

atau exenatide jika 

HbA1C<8.5% 

atau  

tambahkan insulin jika 

HbA1C > target 

Taget tercapai  

Lanjutkan terapi dan cek 

HbA1C tiap 3-6 bulan  

 

Taget tercapai  

Lanjutkan monoterapi dan 

cek HbA1C tiap 3-6 bulan  

 

Target tidak tercapai 

setelah 1 bulan  

Mulai kombinasi  
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E. Landasan Teori 

Secara teoritis faktor intrapersonal, interpersonal, lingkungan, dan 

karakteristik penyakit dan pengobatannya (Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia, 2006). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Hannan (2013) pada 2-28 April 2013 menyebutkan bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat adalah faktor penyakit dan 

pengobatannya (p-value = 0,000) (Hannan, 2013). Sumber lain menyebutkan 

bahwa jumlah dan frekuensi obat berpengaruh terdahap kepatuhan minum obat 

pasien DM tipe 2 (p-value < 0,01) (Chamer, 2004). Frekuensi pemberian obat 

kurang dari dua kali sehari mempengaruhi kepatuhan minum obat (Kocurek, 

2009). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa pasien yang menerima obat  

monoterapi lebih patuh dibandingkan dengan pasien yang menerima obat 

politerapi (p-value < 0,01) (Dailey et al., 2002). Berdasarkan penelitian Pradana 

(2015) diperoleh hasil bahwa faktor yang memperngaruhi kepatuhan adalah faktor 

umur dimana umur ≤ 45 tahun tingkat kepatuhannya mencapai 70% (p-value = 

0,018) (Pradana, 2015). Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap kepatuhan 

minum obat pasien diabetes mellitus sesuai dengan penelitian Ulum (2014) yang 

menyatakan bahwa perempuan lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang 

rendah dibandingkan dengan laki-laki (p-value = 0,019) (Ulum et al., 2014). 

Menurut Handayani (2012) dalam penelitiaannya diperoleh hasil bahwa durasi 

penggunaan obat tidak ada pengaruhnya terhadap kepatuhan minum obat pasien 

diabetes mellitus (p-value = 0,513) (Handayani, 2012). Komplikasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan minum obat pasien daibetes mellitus (p-

value = 0,005 dan OR = 0,143). Hal ini beratti pasien diabetes mellitus tipe 2 yang 

mengalami komplikasi berpeluang 0,143 kali untuk mematuhi minum obat 

(Bangun, 2009).  
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F. Hipotesa 

Ha  : Jumlah obat, frekuensi pemberian obat, umur, jenis kelamin, durasi 

penggunaan obat, dan komplikasi memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr. 

Moewardi. 

Ho  : Jumlah obat, frekuensi pemberian obat, umur, jenis kelamin, durasi 

penggunaan obat, dan komplikasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Dr. 

Moewardi. 

 


