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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seseorang yang tidak memperhatikan kondisi kesehatannya dan 

kurang memperhatikan pola hidup yang baik serta kurangnya aktifitas 

seperti olahraga dan aktifitas diluar rumah, akan mengakibatkan tubuh 

mudah terserang penyakit. Masalah kesehatan yang timbul seperti 

penyakit kanker, diabetes mellitus dan penyakit degeneratif lainnya. Salah 

satu dari masalah kesehatan yaitu Diabetes Mellitus. Diabetes mellitus 

(DM) adalah suatu keadaan hiperglikemia kronik yang disertai dengan 

berbagai kelainan metabolik yang dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi kronik yang akan mengganggu pada mata, saraf dan pembuluh 

darah (Mansjoer, 2010).  Jumlah penderita DM ini juga meningkat cukup 

signifikan di Indonesia, menurut Sadikot (2013) dalam Internasional 

Diabetes Federation (IDF) (2013) angka kejadian DM di Indonesia pada 

tahun 2009 sebesar 7 juta jiwa diperkirakan akan meningkat 12 juta jiwa 

pada tahun 2020, berdasarkan data ini dapat terlihat bahwa akan terjadi 

peningkatan 2 sampai 3 kali lipat penderita DM di Indonesia pada tahun 

2030. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke empat setelah China, 

India dan Amerika Serikat sebagai negara yang penduduknya menyandang 

penyakit DM terbanyak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah 
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(2013), prevalensi DM tipe 1 di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 

sebesar 0,09 % lebih tinggi dibanding tahun 2011 sebesar 0,06%. 

Sedangkan prevalensi kasus DM tipe 2, mengalami peningkatan dari 

0,55% pada tahun 2011 menjadi 0,63% pada tahun 2012.  

Berdasarkan data dari Dinkes Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2014 Diabetes Melitus menempati urutan ke 2 penyakit yang 

tidak menular (PTM) di Jawa Tengah yaitu sebanyak 95.342 (14,96%) 

jiwa dari jumlah 620.293 jiwa (Dinkes Jateng, 2014) Prevalensi dari 

seluruh puskesmas di kabupaten Banyumas tahun 2015, terdapat penderita 

diabetes melitus sebanyak 2106 penduduk yang terdiri dari DM tipe 1 

sebanyak 341 dan DM tipe 2 sebanyak 1543, dan di tahun 2016 terdapat 

penderita diabetes mellitus sebanyak 1939 penduduk yang terdiri dari DM 

tipe 1 sebanyak 341 dan DM tipe 2 sebanyak 1598. Secara keseluruhan 

jumlah pasien DM sedikit menurun di tahun 2016 dibandingkan 2015 

(Dinkes Kabupaten Banyumas, 2015-2016).  

Selain itu data di atas, karakteristik diabetes menyebabkan 

manajemen dalam penyakit ini menjadi perhatian tersendiri. Diabetes 

mellitus merupakan penyakit kronis kategori “high maintenance”, tidak 

bisa sembuh secara sempurna, perlu biaya dan perawatan seumur hidup 

(Vroome & During, 2009). Individu yang telah terkena diabetes harus 

memakai label tersebut seumur hidupnya. Pederita diabetes juga harus 

selalu menjaga pola makan (diet), olahraga rutin, memonitor kadar 

glukosa, menjaga kesehatan kaki, menyuntikan insulin, meminum obat 
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secara rutin, bahkan dapat dikatakan harus merubah seluruh pola hidupnya 

(Corcoran, & Parry, 2008).  

Arini, et al (2012), berpendapat bahwa semakin meningkatnya 

angka diabetes mellitus dan tingginya biaya perawatan pasien, maka upaya 

paling baik yang dapat dilakukan dengan pencegahan, untuk mencegah 

dengan melibatkan tenaga kesehatan, keluarga dan pasien DM. 

Pencegahan komplikasi dan keparahan yang terjadi dari penyakit DM 

dapat dilakukan dengan 4 pilar utama yaitu obat (terapi farmakologi), 

latihan jasmani yang teratur, perencanaan makanan dan edukasi 

(PERKENI, 2015). 

Adapun manajemen diabetes mellitus yang harus dilakukan yaitu 

dengan penatalaksanaan diabetes. Penatalaksanaan diabetes dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu faktor interna dan eksterna (Notoatmodjo, 

2010). Faktor interna meliputi pengetahuan, sikap dan kepatuhan, 

sedangkan faktor eksterna meliputi dukungan keluarga dukungan petugas 

kesehatan, dan ekonomi . Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi 

setelah orang melakukan pengindaran terhadap suatu obyek tertentu 

(Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan yang cukup tentang diet diabetes 

mellitus dapat mengendalikan kondisi penyakit dengan mengontrol pola 

makan (Nurrahmami, 2012). Pengetahuan dalam manajemen diabetes 

mellitus memiliki peran yang sangat penting karena tingkat pengetahuan 

seseorang yang rendah dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup dan 

mempengaruhi tingkat kesehatannaya. Penderita diabetes mellitus 
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semestinya mempunyai sikap yang positif (mendukung) terhadap diet agar 

tidak terjadi komplikasi, jika penderita tidak mempunyai sikap yang positif 

maka akan terjadi komplikasi dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. 

Menurut Efendy (1999) dalam Essy dan Widiyaningsih (2013), 

menjelaskan bahwa sikap penderita DM sangat dipengaruhi oleh 

pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan penderita tentang penyakit DM 

sangatlah penting karena pengetahuan akan membawa penderita DM 

untuk menentukan sikap, apabila pengetahuan penderita baik maka sikap 

terhadap diet DM semestinya akan dapat mendukung terhadap kepatuhan 

diet DM itu sendiri. Selain itu kurangnya peran serta keluarga dalam 

penatalaksanaan diet DM terutama dalam mengatasi kepatuhan dietnya 

pada pasien DM (Soeyono et all, 2013). 

Dukungan keluarga merupakan segala bentuk perilaku dan sikap 

positif yang diberikan keluarga kepada salah satu anggota keluarga yang 

sakit yaitu anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 

(Friedman, 2010). Dukungan keluarga yang diberikan berupa dukungan 

emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental dan dukungan 

penghargaan (Abdurrahim, 2013). Namun tidak semua pasien diabetes 

mellitus yang mendapat dukungan keluarga secara baik. Sedangkan 

dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan 

erat dengan ketidakefektifan dalam manajemen kesehatan pada pasien 

DM. 
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Menurut Suyono (2006) dalam Ariani (2012) menyatakan petugas 

kesehatan seperti perawat berperan sebagai edukator dengan cara 

memberikan informasi seperti perawat berperan sebagai edukator dengan 

cara memberikan informasi yang tepat pada paien diabetes mellitus 

tentang penyakit DM, memberikan pendidikan kesehatan terkait 

pencegahan agar tidak terjadi komplikasi yang berlanjut, pengobatan ke 

pasien dan memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana 

pengelolaan diabetes mellitus yang benar sehingga dapat memotivasi diri 

pasien DM. Pada pengelolaan DM tenaga kesehatan berperan sebagai 

komunikator dan pasien sebagai penerima pesan. Komunikasi tenaga 

kesehatan berupa komunikasi yang efektif cara penyampaian pesan kepada 

pasien supaya paham, kemudian pesan yang diterima oleh pasien dan 

instruksi dengan bahasa yang sederhana sehingga pasien hafal (Ilmah, 

2015).  

Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama 

untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (acctuating), dan pengawasan (controling). 

Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk 

mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna 

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan  

(Notoatmodjo, 2003). Apabila manajemen kesehatan penderita diabetes 

mellitus tidak baik dapat meningkatkan risiko berkembangnya masalah 
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kesehatan atau dapat memperpanjang maupun memperburuk penyakit 

yang di alami. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 

24 November 2017 , dilakukan wawancara terhadap lima orang pasien 

diabetes mellitus didapatkan pasien yang manajemen diabetes nya tidak 

baik, yang di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : faktor 

pengetahuan, sikap, kepatuhan, dukungan keluarga, dukungan petugas 

kesehatan, dan dari ekonominya. Tiga pasien mengatakan bahwa mereka 

tau diet diabetes mellitus terkait makanan mana yang boleh di makan dan 

tidak boleh dimakan, melakukan olahraga secara teratur namun pasien 

terkadang  masih tidak patuh dengan diet karena pasien merasa jenuh 

dengan makanan yang seperti itu saja, dan olahraga yang tidak sempat di 

lakukan karena malas. Dua di antaranya patuh melakukan diet karena 

keluarganya yang mendukung tetapi dari pasien sendiri masih sering 

mencari-cari kesempatan jika keluarga sedang tidak di rumah, untuk 

makan makanan yang tidak diperbolehkan secara diam-diam dan keuangan 

di keluarga yang cukup hanya untuk biaya hidup terkadang membuat 

pasien tidak melakukan pemeriksaan ke puskesmas secara rutin. 

Berdasarkan wawancara dengan perawat pemegang program di Puskesmas 

Banyumas mengatakan bahwa pasien diabetes mellitus datang ke 

puskesmas apabila merasa gula darahnya tinggi. Di Puskesmas Banyumas 

terdapat program rutin mingguan senam setiap hari jumat, program 
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bulanan untuk pemeriksaan dan penyuluhan namun pasien kurang antusias 

untuk mengikuti.  

Dan dari data yang di peroleh dari Puskesmas Banyumas dengan 

kasus DM pada tahun 2017 berjumlah 149 penderita. Dari 149 penderita 

hanya sekitar 75 pasien yang aktif melakukan pemeriksaan dan 

pengobatan, yg tidak aktif sekitar 39 pasien, dan yang  35 terkadang aktif 

terkadang juga tidak aktif melakukan pemeriksaan di Puskesmas 

Banyumas.  

Berdasarkan uraiaan latar belakang di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Manajemen Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus 

Di Wilayah Puskesmas Banyumas”. 

B. Rumusan Masalah  

DM merupakan penyakit kronis yang dapat mempengaruhi seluruh 

kehidupan penderitanya. Sebagai penyakit kronis maka DM dapat 

menimbulkan berbagai resiko komplikasi. Untuk mencegah terjadinya 

risiko komplikasi maka penderita DM harus bisa memanajemen kesehatan  

diri sendiri dan mematuhi aturan hidup sehat yang disampaikan petugas 

kesehatan.  Namun jika penderita DM tidak dapat memenajemen dan 

mematuhi aturan tersebut maka penderita DM akan mengalami berbagai 

komplikasi. Manajemen kesehatan yang tidak baik pada pasien Diabetes 

Mellitus dapat meningkatkan resiko berkembangnya masalah kesehatan 

atau dapat memperpanjang maupun memperburuk penyakit yang dialami. 
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Berdasarkan uraian di atas dirumuskan masalah penelitian sebagi 

berikut “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruh Manajemen Kesehatan 

Pada Penderita Diabetes Mellitus Di Wilayah Puskesmas Banyumas”. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Manajemen Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah 

Puskesmas Banyumas.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan terakir, 

pekerjaandan lama menderita diabetes mellitus pada penderita DM 

b. Gambaran variabel pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, 

dukungan petugas kesehatan dan ekonomi pada penderita diabetes 

mellitus   

c. Mengetahui hubungan faktor pengetahuan, sikap, dukungan 

keluarga, dukungan petugas kesehatan, dan ekonomi  dengan 

kepatuhan dalam manajemen kesehatan penderita DM.  

d. Mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi dalam 

manajemen kesehatan DM  
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi peneliti  

Sebagai sarana belajar dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkan dan dipelajari di instansi pendidikan serta sebagai 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam 

menambah wawasan dalam melakukan penelitian secara nyata. 

2. Bagi Tempat Penelitian  

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan 

masukan pada petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan 

kepada individu dan keluarga untuk dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam 

manajemen kesehatan pada penderita Diabetes Mellius khususnya di 

Puskesmas Banyumas untuk dapat mengantisipasi komplikasi atau 

permasalahan yang menimbulkan terganggunya manajemen kesehatan 

pada penderita DM.  

3. Bagi Penderita  

Menjadi motivasi bagi penderita DM agar mengetahui dampak 

yang diakibatkan jika tidak patuh dalam melakukan penatalaksanaan 

DM. Memberikan gambaran secara nyata hal-hal minimal yang dapat 

dilakukan penderita DM di rumah. 
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4. Bagi Keluarga dan Masyarakat  

Menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi keluarga dan 

masyarakat tentang pentingnya manajemen kesehatan pada penderita 

DM. Karena lamanya pengobatan dan banyaknya obat yang harus 

diminum dan hal-hal apa saja yang menjadi anjuran dan pantangan 

pada penderita DM. Tanpa adanya dukungan dan support keluarga 

penderita DM akan merasakan kejenuhan karena penyakitnya yang 

melelahkan. 

E. Penelitian Terkait 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan menemukan beberapa penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini, tetapi tidak sama, yaitu : 

1. Anggit (2017) tentang hubungan dukungan keluarga pasien dengan 

pengendalian gula darah pada penderita diabetes mellitus di wilayah 

puskesmas rakit 2 banjarnegara. Penelitian ini menggunakan desain 

survey analitik dengan study korelasi dengan pendekatan cross 

sectional. Sample yang digunakan adalah purposive sampling, sampel 

penelitian ini adalah yang digunakan adalah penderita diabetes mellitus 

di Wilayah Puskesmas Rakit 2 Banjarnegara tahun 2016 dengan nilai p 

value < a (0,011<0,05). Peneliti menemukan bahwa sebagian besar 

dukungan keluarga adalah mendukung sebanyak 28 responden (56%), 

sebagian besar kepatuhan responden adalah tidak patuh sebanyak 27 

responden  (54%) dan ada hubungan dukungan keluarga pasien dengan 
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kepatuhan pengendalian gula darah pada penderita diabetes mellitusdi 

Wilayah Puskesmas Rakit 2 Banjarnegara Tahun 2016 dengan nilai p 

value < a (0,011<0,05). 

2. Wicaksono (2011) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini menggunakan desain 

kasus-kontrol tanpa matching. Populasi studi adalah pasien rawat jalan 

di RSUP Dr. Kariadi. Jumlah sampel 60 penderita dengan 30 kasus 

dan 20 kontrol. Peneliti menemukan bahwa faktor risiko yang terbukti 

berhubungan dengan kejadian DM tipe 2 adalah usia ≥ 45 tahun 

(OR=9,3 95%CI 2,8-30,6), inaktivitas (OR 3,0; 95%CI 1,04-8,60), dan 

riwayat keluarga (OR=42,3; 95%CI 9,5 -187,2), Regresi logistik 

menunjukan riwayat keluarga dan kebiasaan merokok mempuyai 

pengaruh besar 75% terhadap kejadian DM tipe 2  

3. Aini (2011) tentang Upaya Meningkatkan Perilaku Pasien Dalam 

Tatalaksana Diabetes Mellitus Dengan Pendekatan Teori Model 

Behavioral System Doroty E.Johnson. penelitian ini menggunakan  

Random Mized Control Group Pretest Post Test Design. Sampel 

menggunakan 30 orang terbagi menjadi 2 kelompok, motivasi dan 

pendidikan diberikan 4 kali dalam kurun waktu 1 bulan dengan 

berkunjung ke rumah pasien, data dikumpulkan dengan kuesioner dan 

observasi dan dianalisis dengan wicoxon  dengan ɑ = 0,05. Peneliti 

menemukan bahwa setelah intervensi, kelopok perlakuan yang baik 

pengetahuan adalah 15 orang (100%), sikap yang baik adalah 8 orang 
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11 (73,3%), sedang 3 orang (20%) dan kurang 1 orang (6,7%). Puasa 

gula darah dan 2 jam pasca prandital(PP) yang menurun adalah 13 

orang (86,7%). Analisis menggunakan Wilcoxon juga menunjukan 

bahwa perbedaannya signifikan. 

4. Putri (2016) melakukan penelitian dengan judul hubungan 

pengetahuan diet diabetes mellitus dengan kepatuaham diet pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 di Wilayah Puskesmas Gamping II 

Sleman Yogyakarta. Metode penelitian descriptif analitik correlational 

dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dan didapatkan sampel 

sebesar 57 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner 

kemudian dianalisis dengan menggunnakan uji statistic bivariat 

Kendall Tau. Pengolahan data mengguanakan uji Kolmogorov-

simirnov dengan p<0,05.  Hasil penelitian menunjukan tingkat 

pengetahuan pasien berada pada kategori cukup sebanyak 32 orang 

(56,1%), kepatuhan diet pada pasien berada pada kategori patuh 

sebanyak 42 orang (73,7%) denagn p value 0,000 dan r =0,766.  
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