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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang sudah tidak 

asing lagi di  kalangan masyarakat luas. Penyakit ini sudah banyak dikenal 

dan hampir dialami oleh sebagian masyarakat di dunia , walaupun 

terkadang  masyarakat lebih mengenal penyakit ini dengan sebutan 

“Penyakit Kencing Manis”. Hal ini dapat dibuktikan melalui data dari 

International Diabetes Federation (IDF) yang menyatakan bahwa terdapat 

415 juta orang hidup dengan diabetes pada tahun 2015 yang diperkirakan 

akan meningkat sebesar 10,4% dengan jumlah 642 juta penderita pada 

tahun 2040.(IDF, 2015) 

Di indonesia khususnya, prevalensi penderita diabetes masih 

dinyatakan tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data terbaru yang di 

tunjukkan oleh Perkumpulan Endokronologi (PERKENI) pada tahun 2015 

yang  menyatakan bahwa jumlah penderita diabetes melitus di Indonesia 

telah mencapai 9,1 juta orang dan menempati peringkat ke 5 teratas 

diantara negara-negara dengan jumlah penderita DM terbanyak di dunia 

dan juga World Health Organizatiton(WHO) memperkirakan pada tahun 

2030 jumlah penderita DM akan meningkat menjadi sekitar 21,3 juta 

orang. (PERKENI, 2015) 

Di wilayah jawa tengah sendiri, tingginya prevalensi penderita 

diabetes dapat di lihat berdasarkan profil kesehatan provinsi jawa tengah 

tahun 2014 yang menyatakan bahwa Diabetes Mellitus  menempati urutan 

proporsi terbesar kedua setelah Hipertensi dari seluruh PTM (penyakit 

tidak menular) yang dilaporkan dengan prevalensi penderita Diabetes 

mellitus sebesar 16,53 %. Penyakit Diabetes mellitus termasuk salah satu 

penyakit tidak menular yang bersifat kronis dan dapat menyebabkan 

kematian walaupun secara tidak langsung yang dapat dibuktikan melalui 

hasil survey WHO pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyakit 
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tersebut merupakan 63% penyebab kematian di seluruh dunia dengan 

membunuh 36 juta jiwa per tahun. 

Tingginya prevalensi diabetes mellitus yang terus meningkat setiap 

tahunnya,  menuntut tenaga kesehatan untuk  melakukan evaluasi dalam 

pelayanan kesehatan terkait terapi Diabetes Mellitus. Banyak kejadian dari 

sejumlah banyak pasien  Diabetes Mellitus hanya beberapa persen saja  

yang berhasil dalam pelaksaanaan pengobatan. Padahal pengobatan 

diabetes yang baik dan patuh menjadi hal yang sangat penting dilakukan 

untuk mencegah komplikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor yang berpengaruh dalam pengobatan pasien. Kejadian tersebut 

mayoritas disebabkan karena dari diri pasien itu sendiri terkait gaya 

hidupnya yang kurang baik. Selain itu, berkaitan dengan kepatuhan dalam 

pengobatan yang kurang , baik secara farmakologi maupun non 

farmakologi terutama pada pasien yang sudah lansia. Menurut Pratiwi 

pada penelitiannya tahun 2007 ada umumnya penderita DM patuh berobat 

kepada dokter selama ia masih menderita gejala / yang subyektif dan 

mengganggu hidup rutinnya sehari-hari. Begitu ia bebas dari keluhan – 

keluhan tersebut maka kepatuhannya untuk berobat berkurang. 

Ketidakpatuhan ini sebagai masalah medis yang sangat berat. ( Aini dkk, 

2011) 

Ada beberapa intervensi untuk menangani kejadian tersebut yang 

dapat dilakukan oleh seorang apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan 

dalam hal pelayanan kefarmasian pada pasien diabetes melitus, salah 

satunya adalah pelaksanaan sistem Home Pharmacy care , dimana sistem 

tersebut belum banyak diterapkan dalam pelayanan kesehatan termasuk di 

daerah yang akan dilakukan penelitian ini. Dengan menerapkan Home 

Pharmacy Care, apoteker dapat lebih  mendampingi pasien dalam 

pengobatannya karena apoteker dapat secara langsung melakukan review 

terkait pengobatan pasien, memberikan edukasi terkait penyakit dan cara 

pengobatannya dengan benar tujuan dan manfaatnya, melakukan konseling 

serta monitoring terhadap pengobatan pasien sehingga diharapkan dapat 

membantu tercapainya keberhasilan terapi. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari peran 

adanya Home Pharmacy Care pada pasien diabetes mellitus tipe II 

PROLANIS di Bp Sentra Medika Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal 

terhadap tingkat kepatuhan dan keberhasilan terapi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

beberapa masalah penelitian, antara lain sebagai berikut : 

1. Apakah peran home pharmacy care yang diberikan pada pasien 

Diabetes Melitus tipe II PROLANIS di Bp Sentra Medika Kecamatan 

Lebaksiu Kabupaten Tegal memberikan pengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan pasien? 

2. Apakah peran home pharmacy care yang diberikan pada pasien 

Diabetes Melitus tipe II PROLANIS di Bp Sentra Medika Kecamatan 

Lebaksiu Kabupaten Tegal memberikan pengaruh terhadap Tingkat 

keberhasilan terapi pasien? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Melihat pengaruh dari peran  home pharmacy care yang diberikan pada 

pasien Diabetes Melitus tipe II PROLANIS di Bp Sentra Medika 

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal terhadap tingkat kepatuhan 

pasien 

2. Melihat pengaruh dari peran  home pharmacy care yang diberikan pada 

pasien Diabetes Melitus tipe II PROLANIS di Bp Sentra Medika 

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal terhadap tingkat keberhasilan 

terapi pasien 

D. Manfaat Penelitian 

1. Institusi Kesehatan  

a. Sebagai masukan dan tolak ukur dalam mengembangkan pelayanan 

kesehatan yang lebih mandiri dan kompeten khususnya dalam 

pelayanan kefarmasian 
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b. Sebagai dasar untuk dapat membangun hubungan yang lebih erat 

dengan pasien dalam hal pelayanan kesehatan 

2. Bagi Mayarakat (pasien) 

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pasien dan keluarganya 

dalam menjalani pengobatan penyakit kronis sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan dan merubah tingkah laku pasien 

dalam pengobatan 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan ,wawasan serta 

pengalaman dalam melakukan penelitian di masyarakat secara 

langsung. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan  dasar 

pemikiran dalam pengembangan pada penelitian selanjutnyayang 

tertarik meneliti tentang pengaruh pelayanan home pharmacy care 

pada pasien dengan penyakit kronis 
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