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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Mellitus  

1.  Pegertian Diabetes Mellitus(DM) 

Diabetes melitus (DM) atau kencingmanis merupakan suatu penyakit 

yang disebabkan oleh jumlah hormon insulin yang tidak mencungkupi atau 

tidak dapat bekerja secara normal, padahal hormon ini memiliki peran 

utama dalam mengatur kadar glukosa (gula) didalam darah (Fitria, 2009). 

Diabetes Melitus (DM) merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang 

ditandai dengan peningkatan kadar glukos darah (hiperglikemia) akibat 

kerusakan, pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (Brunner & 

Suddarth, 2014). 

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu keadaan hiperglikemia yang 

disebebkan penurunan kecepatan insulin oleh sel-sel beta pulau langerhans 

dalam pankreas (Guyton, 2012). American Diabetes Association (2012) 

mendefinisikan diabetes melitus adalah salah satu kelompok penyakit 

metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi 

insulin, kerja insulin, atau keduanya. Keadaan hiperglikemia kronis dari 

diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, gangguan fungsi 

dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan 

pembuluh darah 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa diabetes melitus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh 

jumlah hormon insulin yang tidak mencukupi atau tidak dapat bekerja 

secara normal, padahal hormon ini memiliki peran utama dalam mengukur 

kadar glukosa (gula) didalam darah. 

2. Klasifikasi DM  

Sylvia (2005), menyatakan  bahwa World Health Organization (WHO) 

membuat klasifikasi empat klinis gangguan intoleransi glukosa yaitu : 

1) Insulin dependen diabetes mellitus (IDDM) 

IDDM yaitu defisiensi insulin karena kerusakan sel-sel langerhans 

yang berhubungan dengan tipe HLA (Human Leucocyte Antigen) 

spesifik, predisposisi pada insulitis fenomena autoimun (cenderung 

ketosis dan terjadi pada usia muda). Kelainan ini berdampak pada 

penurunan produksi insulin (Riyadi, 2008).  

IDDM tegantung insulin biasanya terjadi pada masa anak-anak atau 

masa dewasa muda dan menyebabkan ketoasidosis jika pasien tidak 

diberikan terapi insulin. IDDM berjumlah 10% dari kasus DM. 

2) Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) 

NIDDM yaitu Diabetes resisten, lebih sering pada dewasa, tapi dapat 

terjadi pada semua umur. Kebanyakan penderita kelebihan berat badan, 

ada kecenderungan familiar, mungkin perlu insulin pada saat 

hiperglikemik selama stres.  
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3) Gestasional Diabetes Mellitus (GDM) 

Dikenali pertama kali selama kehamilan dan mempengaruhi 4% dari 

semua kehamilan. Faktor risiko terjadinya GDM adalah usia tua, etnik, 

obesitas, multiparitas, riwayat keluarga, dan riwayat diabetes gastasional 

terdahulu. Karena terjadi peningkatan sekresi berbagai hormon yang 

mempunyai efek metabolik terhadap toleransi glukosa, maka  kehamilan 

adalah suatu keadaan genetik. 

4) Tipe Khusus Lain adalah :  

a. Kelainan genetik dalam sel beta. Diabetes subtype ini memiliki 

prevalensi familiar yang tinggi dan bermanifestasi sebelumusia 24 

tahun. Pasien sering kali obesitas dan resisten terhadap insulin. 

b. Kelainan genetik pada kerja insulin, menyebabkan syndrom 

resistensi insulin berat dan akantosis  negrikans.  

c. Penyakit pada eksokrin pankreas menyebabkan pankreatitis kronik.  

d. Penyakit endokrin seperti sindrom Cushing dan Akromegali. 

e. Obat-obatan yang bersifat toksik terhadap sel-sel beta dan infeksi. 

3. Faktor risiko  

Penyebab resistensi insulin pada diabetes sebenanya tidak begitu jelas, 

faktor yang banyak berperan menurut riyadi (2008) antara lain: 

1) Riwayat Keluarga  

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap 

diabetes. Ini terjadi karena DNA pada orang DM akan ikut di 

informasikan pada gen berikutnya terkait dengan penurunan produksi 
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insulin. Menurut lefitan (2004) dalam yang (2010), glukosa darah puasa 

yang tinggi dikaitkan dengan risiko diabetes di masa depan. Keluarga 

merupakan salah satu faktor risiko diabetes melitus. Jika salah satu dari 

orang tua menderita diabetes melitus tipe 2, risiko anak mereka terkena 

diabetes melitus tipe 2 dengan sebesar 40%. Risiko ini akan menjadi 

70% jika kedua orang tuanya menderita diabetes. 

2) Jenis Kelamin  

Menurut SKRT (2004), pria lebih rentan terkena hiperglikemia di 

bandingkan dengan wanita. Persentase hiperglikemia pada pria sebesar 

12,9%, sedangkan pada wanita 9,7%. Hal ini berbeda dengan penelitian 

spielgelman dan Marks (1946)dalam gale dan Gillespie (2010) dimana 

diabetes melitus tipe 2 dominan terjadi pada wanita daripada pria. Tidak 

ada perbedaan prevalensi diabetes melitus tipe 2 antara pria dan wanita 

ketika berumur di bawah 25 tahun. Akan tetapi, mulai ada perbedaan 

sebesar 20% pada wanita daripada pria yang berumur 25-34 tahun. 

3) Kelainan Genetik  

Diabetes dapat menurun menurut silsialah keluarga yang mengidap 

diabetes. Ini terjadi karena DNA pada orang DM akan ikut 

diinformasikan pada gen berikutnya terkait dengan penurunan produksi 

insulin.  

4) Usia  

Umur adalah lamanya hidup seseorang di hitung sejak dia lahir 

hingga penelitian ini dilakukan dan merupakan periode penyesuaian 
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terhadap pola kehidupan baru dan di harapkan baru. Umurnya manusia 

mengalami penurunan dengan cepat pada usia setelah 40 tahun. 

Penurunan ini yang beresiko pada penurunan fungsi endokrin pankreas 

yang memproduksi insulin. Menurut Merck (2008), DM tipe 2 biasanya 

bermula pada pasienyang umurnya lebihdari 30 dan menjadi semakin 

lebih umum dengan peningkatan usia. Sekitar 15% dari orang yang 

lebih tua dari 70 tahun menderita DM tipe 2. 

5) Gaya Hidup Stres  

Stres kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan yang 

cepat saji yang kaya pengawet, lemak dan gula. Makanan ini 

berpengaruh besar terhadap kerja pankreas. Stres juga meningkatkan 

kerja metabolisme dan meningkatkan kebutuhan sumber energi yang 

berakibat pada kenaikan kerja pankreas. Stres juga meningkatkan kerja 

metabolisme dan meningkatkan kebutuhan sumber energi yang 

berakibat pada kenaikan kerja pankreas mudah rusak sehingga 

berdampak pada penurunan insulin. 

6) Pola Makan Yang Salah  

Kurang gizi atau kelebihan berat badan sama-sama risiko terkena 

diabetes. Malnutrisi dapat merusak pankreas, sedangkan obesitas 

meningkatkan gangguan kerja dan resistensi insulin. Pola makan yang 

tidak teratur dan cenderung terlambat juga akan berperan pada 

ketidakstabilan kerja pankreas. 
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7) Obesitas  

Obesitas mengakibatkan sel-sel beta pankreas mengalami hipertropi 

pankreas disebebkan karena peningkatan beban metabolisme glukosa 

pada penderita obesitas untuk mencukupi energi sel yang terlalu 

banyak. Penelitian Ahong, et al (2011) menunjukan terjadi peningkatan 

kadar trigliserida, penurunan kadar kolesterol HDL, resistensi insulin, 

dan peningkatan kadar faktor-faktor inflamasi pada pasien obesitas.  

4. Patofisiologi Diabetes Mellitus  

Penyebab DM adalah tingginya gula darah dalam tubuh 

(hiperglikemia) yang disebabkan oleh sekresi insulin, kerja dari insulin 

atau keduanya (Ignatavicius, 2006).  

a. Diabetes Melllitus Tipe I  

Sel-sel beta pada pankreas tidak dapat menghasilkan insulin 

karena telah dihancurkan oleh proses imun. Keadaan tersebut 

merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan insulin 

ditemukannya anti insulin atau antibodi sel dalam darah. Seseorang 

yang mempunyai kecenderungan penyakit ini tampaknya antara lain 

infeksi virus, pajanan terhadap obat atau toksin tertentu juga diduga 

dapat memicu serangan autoimun ini. Proses penyakit DM tipe 1 terjadi 

dalam beberapa tahun, sering kali tidak ada faktor pencetus yang pasti. 

Saat diagnosis DM tipe 1 ditegakkan, ditemukan antibodi terhadap sel-

sel langershans pada sebagian besar pasien (Corwin, 2007).  
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b. Diabetes Mellitus Tipe II  

Keadaan DM Tipe II ditandai dengan retensi insulin disertai 

defisiensi insulin relatif. Individu yang mengalami DM Tipe II ini tetap 

memproduksi insulin, tetapi sering terjadi keterlambatan dalam sekresi 

dan penurunan jumlah total insulin yang dilepaskan. Hal ini dapat 

menyebabkan keparahan seiring dengan mengkatnya insiden obesitas di 

negara barat dna onsetnya yang semakin dini, saat ini pada dewasa 

muda dan anak-anak terjadi peningkatan frekuensi dm tipe II 

(Grensstein, 2006). 

5. Manifestasi Klinis DM  

Seseorang yang menderita DM biasanya mengalami peningkatan 

frekuensi buang air (poliuri), rasa lapar (polifagia), rasa haus (polidipsia), 

cepat lelah, kehilangan tenaga, dan merasa tidak fit, kelelahan yang 

berkepanjangan dan tidak ada penyebabanya, mudah sakit 

berkepanjangaan, biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun, tetapi 

prevalensinya kini semakin tinggi pada golongan anak-anak dan remaja. 

Gejala-gejala tersebut sering terabaikan karena dianggap sebagai keletihan 

akibat kerja, jika glukosa darah sudah tumpah keseluruh urin dan urin 

tersebut tidak disiram, maka dikerubuti oleh semut yang merupakan tanda 

adanya gula (Smeltzer & Bare, 2005).  

Riyadi (2008), menyatakan manifestasi klinik yang sering dijumpai 

pada pasien DM yaitu : 
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1) Poliuria (peningkatan pengeluaran urine) 

Peningkatan pengeluaran urine mengakibatkan glikosuria karena 

glukosa darah sudah mencapai kadar “ambang ginjal”, yaitu 180 mg/dl 

pada ginjal yang normal. Dengan kadar glukosa darah 180 mg/dl, ginjal 

sudah tidak bisa mereabsobsi glukosa dari filtrat glomerulus sehingga 

timbul glikossuria. Karena glukosa menarik air, osmotik diuretik akan 

terjadi mengakibatkan poliuria.  

2) Polidipsia (peningkatan rasa haus) 

Peningkatan pengeluaran urine yang sangat besar dan keluarnya 

air dapat menyebabkan dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel mengikuti 

ekstrasel karena air intrasel akan berdifusi keluar sel mengikuti 

penurunan gradien konsentrasi ke plasma yang hipertonik (sangat pekat). 

Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran ADH (antideuretic Hormone) 

dan menimbulkan rasa haus.  

3) Rasa lelah dan kelemahan otot  

Rasa lelah dan kelemahan otot terjadi karena adanya gangguan 

aliran darah, ketabolisme protein diotot dan ketidakmampuan organ 

tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai energy sehingga hal ini 

membuat orang merasa lelah. 

4) Polifagia (peningkatan rasa lapar) 

Sel tubuh mengalami kekurangan bahan bakar (cell starvation), 

pasien merasa sering lapar dan ada peningkatan asupan makan. 
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5) Kesemutan rasa baal akibat terjadinya neuropati 

Pada penderita DM regenerasi persarafan mengalami gangguan 

akibat kekurangan bahan dasar utama yang berasal dari unsur protein. 

Akibat banyak sel persarafan terutama mengalami kerusakan. 

6) Kelemahan tubuh  

Kelemahan tubuh terjadi akibat penurunan produksi energi 

metabolik yang dilakukan oleh sel melalui proses glikolisis tiidak dapat 

berlangsung secara optimal.  

7) Luka atau bisul tidak sembuh-sembuh 

Proses penyembuhan luka membutuhkan bahan dasar utama dari 

protein dan unsur makanan yang lain. Pada penderita DM bahan protein 

banyak di formulasikan untuk kebutuhan energi sel sehingga bahan yang 

dipergunakan untuk pergantian jaringan yang rusak diakibatkan oleh 

pertumbuhan mikroorganisme yang cepat pada penderita DM. 

6. Penatalaksanaan Diet Diabetes Mellitus  

Penatalaksanaan DM dimulai dari diri pasien dengan cara menerapkan 

pola hidup sehat (terapi nutrisi, medis dan aktivitas fisik) bersamaan 

dengan intervensi farmakologi dengan obat anti hiperglikemia secara oral 

atau suntikan. Penatalaksanaan diet DM dilakukan dengan cara sebagi 

berikut :  

a. Perancanaan Diet  

Kunci keberhasilan penatalaksanaan DM tipe II adalah keterlibatan 

secara menyeluruh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, 
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pasien dan keluarganya untuk mencapai sasaran terapi nutrisi, dan medis. 

Penyandang DM perlu diberikan penekanan terkait dengan pentingnya 

jadwal makan yang teratur, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama 

bagi mereka yang mengkonsumsi obat yang meningkatkan sekresi insulin 

atau terapi insulin (PERKENI, 2016).  

1) Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari :  

a) Karbohidrat  

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. 

Terutamaa karbohidrat yang berserat tinggi. Pembatasan karbohidrat 

total <130 gr/hari tidak dianjurkan. Pemanis alternatif dapat 

digunakan sebagai pengganti glukosa, asal tidak melebihi batas aman 

konsumsi harian. Penderita DM dianjurkan makan tiga kali sehari dan 

perlu diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain 

sebagai bagian dari kebutuhan kalori ssehari (PERKENI, 2016). 

b) Lemak  

Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori dan 

tidak dianjurkan melebihi 30% total asupan energi. Komposisi yang 

dianjurkan yaitu untuk lemak jenuh < 7% kebutuhan kalori, lemak 

tidak jenuh ganda <10%, selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. 

Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah makanan yang banyak 

mengandung lemak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak 

dan susu fullcream, konsumsi kolesterol dianjurkan <200mg/hari 

(PERKENI, 2016).  
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c) Protein  

Kebutuhan protein yang diperlukan pada pasien DM adalah sebesar 

10-20%  total asupan energi. Sumber protein yang baik diantaranya 

meliputi ikan, udang, cumi-cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa 

kulit, produk susu dengan rendah lemak, kacang-kacangan, tempe dan 

tahu (PERKENI, 2016).  

d) Natrium  

Anjuran asupan natrium untuk penderita DM sama adengan orang 

yang sehat yaitu <2300 mg/hari. Penderita DM yang juga menderita 

hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual. 

Sumber natrium antara lain garam dapur, soda dan bahan pengawet 

seperti natrium benzoate dan natrium nitrit (PERKENI, 2016).  

e) Serat  

Penderita DM dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-

kacangan, buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tiinggi 

serat. Anjurkan konsumsi serat adalah 20-35 gr/hari yang berasal dari 

berbagai jenis bahan makanan (PERKENI, 2016).  

2) Kebutuhan Kalori  

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan 

jumlah kalori yang dibutuhkan oleh penderita DM yaitu dengan cara 

memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 

kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut dikurangi atau ditambah 

bergantung oleh beberapa faktor yaitu jenis kelamin, umur aktivitas, 
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berat badan, dan lain-lain. Cara perhitungan berat badan ideal yaitu 

sebagai berikut (PERKENI, 2016): 

a) Penghitungan berat badan ideal menggunakan rumus broca yang 

sudah dimodifikasi oleh PERKENI :  

Berat badan ideal = 90% x (TB dalam cm – 100) x 1 kg. 

Bagi pria dengan tinggi badan dibawah 160 cm dan wanita 150 cm 

rumus  dimodifikasi menjadi :  

Berat badan ideal = (TB dalam cm – 100) x 1 kg.  

BB Normal : BB ideal ± 10%  

Kurus   : Kurang dari BBI – 10% 

Gemuk   : Lebih dari BBI + 10%  

b) Penghitungan berat badan ideal menurut Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dapat dihitung dengan rumus :  

IMT = BB (kg) / TB(m²) 

Klasifikasi IMT :  

Tabel 2.1.Klasifikasi IMT  

Berat Badan IMT 

Berat Badan Kurang Kurang dari 18,5 

Berat Badan Normal 18,6 – 22,9 

Berat Badan Lebih Lebih dari 23,0 

Berat Badan dengan resiko 23,0 – 24,9 

Obesitas 1 25,0 -24,9 

Obesitas II Lebih dari 30,0 

b. Latihan Jasmani  

Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan 

DM. kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani dilakukan secara 

Analisis Faktor-Faktor..., Rista Dian Ningsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



25 
 

 
 

teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu, waktunya sekitar 30-45 

menit, dengan total waktu 150 menit per minggu. Dianjurkan untuk 

melakukan pemeriksaan kada glukosa darah sebealum latihan jasmani 

jika kadar glukosa darah < 100 mg/Dl pasien harus mengkonsumsi 

karbohidrat terlebih dahulu dan bila kadar glukosa darah >250 mg/dL 

dianjurkan untuk menunda latihan jasmani. Latihan jasmani yang 

dianjurkan yaitu latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas 

sedang seperti jalan cepat, bersepeda santai, joging dan berenang 

(PERKENI, 2016) .  

c. Pengelolaan Terapi Farmakologis  

Pemberian terapi farmakologi bersamaan dengan pengaturan 

diet dan latihan jasmani. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan 

bentuk suntikan.  

d. Edukasi  

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan 

sebagai upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting 

dari pengelolaan DM secara holistik.  

1) Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di pelayanan 

kesehatan primer yang meliputi :  

a) Materi tentang perjalanan penyakit DM. 

b) Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara 

berkelanjutan  
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c) Penyulit DM dan risikonya.  

d) Intervensi non-farmakologis dan farmakologis serta target 

pengobatan 

e) Interaksi antar asupan makanan, aktivitas fisik, obat anti 

hiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain. 

f) Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah 

atau urine mandiri (hanya jika pemantauan glukosa darah mandiri 

tidak tersedia)  

g) Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia 

h) Pentingnya latihan jasmani yang teratur 

2) Materi edukasi pada tingkat lanjut dilaksanakan di pelayanan kesehatan 

sekunder dan / tersier, yang meliputi :  

a) Mengenal dan mencegah penyakit akut DM  

b) Pengetahuan mengenai penyakit menahun DM  

c)  Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain  

d) Kondisi khusus yang dihadapi (contoh : hamil, puasa,hari-hari sakit) 

e) Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan teknologi mutakhir 

tentang DM. 

B. Kepatuhan  

1. Definisi Kepatuhan  

Kepatuhan merupakan perubahan perilaku seseorang dari mulanya 

tidak mentaati peraturan mejadi mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2007). 

Kepatuhan adalah suatu respon seseorang dalam melaksanakan cara 
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pengobatan dan perilaku yang dianjurkan oleh dokterdan tenaga kesehatan 

pada pasien DM (Mona, 2012). Perilaku yang dianjurkan yaitu pola makan 

dan ketepatan makan pasien DM. Diet DM harus memperhatikan 3 j yitu 

jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan agar kadar gula darah 

tetap terkontrol (Novian, 2013). Mematuhi serangkaian diet merupakan 

aspek yang paling berpengaruh dalam penatalaksanaan diet pasien DM.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Diet DM  

a. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan sebuah hasil keinginan yang didapatkan 

ketika seseorang melakukan pengindaran terhadap suatu obyek, bahwa 

perilaku yang didasari pengamatan akan lebih bertahan lama dibanding 

dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmojo, 2007). 

Pengetahuan seseorang tentang obyek mengandung dua aspek yaitu aspek 

positif fan aspek negatif, kedua aspek ini yang menentukan seseorang 

semakin banyak aspek positif dan obyek yang diketahuinya, maka akan 

enimbulkan sikap yang semakin positif terhadap suatu obyek tertentu 

(Wawan & Dewi, 2011). Kepatuhan pasien dalam menjalankan diet 

dipengaruhi oleh faktor informasi, informasi yang didapat dari pendidikan, 

sumber informasi dan media massa dengan memberikan informasi yang 

tepat kepada pasien tentang pelaksanaan diet DM bahwa diet akan 

berpengaruh terhadap sikap yang dimiliki oleh pasien sehingga pasien akan 

melakukan diet (Hadi, 2011).   
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Menurut Notoatmojo (2010), tingkatan pengetahuan manusia dibagi 

menjadi 6 tingkatan yaitu :   

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat kembali hal yang pernah 

dipelajari dan rangsangan yang pernah diterima (Notoatmojo, 2010). 

Cara mengukur bahwa orangtahu aapa yang dipelajari adalah 

menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan 

sebagainya (Wawan, 2011).  

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami sebagai suatu kemampuan individu dalam menjelaskan 

secara benar obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materinya seperti menyimpulkan, mermalkan dan lain-lain terhadap 

obyek yang telah dipelajari (Notoatmojo, 2010). Memahami adalah 

kemampuan seseorang untuk mengasosiasikan informasi yang sudah 

tersimpan sebelumya didalam otak (Windura, 2010).  

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggunakan  materi yang telah dipelajari, meliputi penggunaan hukum, 

rumus, metode, prinsip dan lain-lain dalam konteks situasi yang lain 

(Notoatmodjo, 2010). 

4) Analisis (Analyze)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur 
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organisasi dan masih ada kaitannya satu dengan yang lain (Notoatmodjo, 

2010).  

5) Sistesis (Synthesis)  

Menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakan atau  

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru dengan kata yang lain (Notoatmodjo, 2010). Sintesis merupakan 

suatu kemampuan seseorang untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi yang sudah ada (Wawaan, 2011).  

6) Evaluasi (evaluation)  

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu obyek (Notoatmodjo, 2010).  

b. Sikap  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung 

dilihat, tetapi hanya dapat ditasfirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 

tertutup.  

Sikap adalah kesiapan mental dan saraf seseorang yang diatur melalui 

pengalaman sehingga memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap 

respon seeorang pada obyek dan situasi yang berkaitan dengannya 

(Widayatun, 2009). Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi 

perasaan seseorang (Azwar, 2016).  

Menumbuhkan perilaku baik kepada seseorang dengan cara 

mengembangkan tujuaan perilaku seseorang akan melakukan perilaku baik 
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apabila mempunyai keyakinan dan sikap dlam diri seseorang terhadap 

kepatuhan diet. Sikap seseorang melakukan pengontrolan diri 

membutuhkan pemantauan akan pada diri seseorang, evaluasi diri dan 

penghargaan diri sendiri sehingga akan menumbuhkan sikap pasien yang 

mempunyai perilaku sehat yang dipengaruhi oleh kebiasaan (Niven, 2002).  

Menurut Azwar (2016), sikap memiliki 3 komponen yang 

menunjang yaitu  :  

1) Komponen Kognitif (Komponen perseptual)  

Keperccayaan seseorang terhadap apa yang berlaku atau apa yang 

benar dalam obyek (Azwar, 2016). Komponen yang berkaitan dengan 

pengetahuan, pandangan dan keyaknan yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana seseorang mempersepsikan terhadap sikap (Wawan, 

2011).  

2) Komponen Afektif (komponen emosional)  

Menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu 

sikap (Azwar, 2016). Komonen yang berkaitan dengan rasa senang dan 

tidak senang pada suatu obyek sikap (Wawan, 2011). 

3) Komponen Konatif (Komponen perilaku) 

Kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang yang 

berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya (Azwar, 2016).  

Menurut Notoatmodjo (2010), bahwa sikap mempunyai tingkatan 

berdasrkan intensitasnya yaitu : 
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1) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa seseorang atau obyek mau menerima 

stimulus yang diberikan (Notoatmodjo, 2010). 

2) Menanggapi (responding)  

Menanggapi diartikan tanggapan terhadap pertanyaan atau 

obyek yang dihadapi (Notoatmodjo, 2010). Memberi jawbaab apabila 

ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan yaitu 

suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha agar menjawab 

pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan yaitu suatu indikasi 

sikap karena dengan suatu usaha agar menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas yang diberikan (Wawan, 2011).  

3) Menghargai (Valuing) 

Menghargai diartikanseseorang meberikan nilai yag positif 

terhadap stimulus, dalam arti orang lain ikut membahas, mengajak dan 

mempengaruhi atau menganjurkan untuk merespons (Notoatmodjo, 

2010). 

4) Bertanggunng jawab (responsible) 

Bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininnya 

(Notoatmodjo, 2010).  

C. Dukungan Keluarga 

Keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keyakinan serta 

nilai kesehatan seseorang. Dukungan keluarga merupakan aspek penting di 

dalam suatu keluarga, karena efek yang ditimbulkan dari dukungan keluarga 
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terhadap kesehatan dan kesejahteraan berfungsi secara bersamaan dan peran 

serta yang besar dari keluarga dalam memberikan dukungan akan 

menimbulkan koping yang baik bagi anggota keluarga lainnya (Kristyaningsih, 

2011).  

Menurut Friedman (2013), dukungan yang diberikan oleh keluarga terdapat 

4 yaitu :  

1) Dukungan Informasional  

Keluarga berpengaruh sebagai pemberi informasi yang disediakan 

oleh seseorang dalam menanggulangi suatu persoalan yang sedang dihadapi 

meliputi pengarahan, nasehat, ide –ide dan informasi lainnya (Setiadi, 

2008).  

2) Dukungan penilaian atau penghargaan  

Keluarga yang berhak membimbing dan menengahi pemecahan 

masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga 

siantaranya memberikan support, penghargaan dan perhatian (Friedman, 

2013).  

3) Dukungan Instrumental  

Dukungaan yang bersifat nyata, dimana dukungan ini berupa bantuan 

langsung dari anggota keluarga yang berbentuk yang nyata terhadap 

ketergantungan anggota keluarganya (Yusra, 2010).  

4) Dukungan Emosional  

Keluarga sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk istirahat serta 

pemulihan dan membantu penguasaan terhadap emosi, meliputi dukungan 
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yang diberikan dalam bentuk adanya kepercayaan dan perhatian (Friedman, 

2013). Dukungan emosional dipengaruhi oleh penilaian dari orang lain dan 

ekspresi dari dukungan untuk menguatkan mereka (Neufled & Harisson, 

2015).  

D.  Dukungan Petugas Kesehatan  

Pasien membutuhkan penjelasan tentang keadaannya saat ini baik berupa 

penyebab ataupun hal-hal yang penting umpan balik setelah pasien 

memperoleh informasi diagnosisnya. Derajat perilaku yang baik dapat 

diperoleh dengan kualitas tenaga kesehatan dengan pasien (Niven, 2002). 

Petugas kesehatan perlu memahami kebutuhan masyarakat, budaya 

masyarakat dan karkteristik kepribadian masyarakat (Sustina, 2015).  

Menurut Potter dan Perry (2007), peran petugas kesehatan dibagi menjadi 

beberapa yaitu :  

1) Sebagai Komunikator  

Komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang 

yang menerimanya (Potter & Perry, 2007). Tenaga kesehatan sebagai 

komunikator seharusnya memberikan informasi secara jelas kepada 

pasien karena informasi bermanfaat untuk memperbaiki kekurangannya 

pengetahuan dan sikap masyarakat yang salah terhadap penyakitnya 

(Potter & Perry, 2007). Perawat dalam proses komunikasi sebagai 

perantara dan penerjemah komunikasi antara pasien dan keluarga dengan 

dokter (Enggune, 2014).  

 

Analisis Faktor-Faktor..., Rista Dian Ningsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



34 
 

 
 

2) Sebagai Motivator  

Motivator adalah orang yang memberikan motivasi kepada orang 

lain. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak agar mencapai 

suatu tujuan dan hasil dari dorongan yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku yang dilakukan (Notoatmodjo, 2010). Seorang petugas 

kesehatan harus mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan 

dalam meningkatkan kesadaran orang yang dimotivasaui agar tercapai 

kearah yang diinginkan (Mubarak, 2012). Tenaga kesehatan dalam 

tugasnya sebagai motivator memiliki ciri-ciri yaitu melakukan 

pendampingan, mendorong masyarakat untuk mengenali masalah yang 

dihadapinya dan mengembangkan potensi paien dalam memecahan 

masalah yang dihadapi (Novita, 2011).  

3) Sebagai Fasilitator  

Fasilitator adalah orang yang memberikan kemudahan dalam 

menyediakan fasilitas bagi orang lain yang membutuhkan. Seorang 

petugas kesehatan harus mampu menjadi pendamping dalam suatu forum 

dan memberikan kesempatan kepada pasien bertanya mengenai hal yang 

belum dimengerti (Potter & Perry , 2007). Fasilitator berperan untuk 

mempermudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, 

terpenuhinya fasilitas sarana dan peralatan kesehatan (Sustina, 2015). 

Seorang fasilitator tidak hany ahadir saat pertemuan dan penyuluahan saja, 

tetapi seorang tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi seorang 

fasilitator khusus seperti menyediakan tempat dan waktu kepada pasien 
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ketika pasien ingin bertanya secara lebih mendalam dan tertutup 

(Sardiman, 2007).  

4) Sebagai Konselor  

Konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain 

dalam membuat keputusan atau memecahkan maslah yang dihadapi. 

Seorang konselor harus mempunyai sifat peduli dan mau mengajarkan 

melalui pengalaman, mampu menerima orang lain, mau mendorong orang 

lain untuk mengambil keputusan, memberi dukungan atas dasar 

kepercayaan, mengerti perasaan dan kekhawatiran pasien serta mengerti 

keterbatasan yang dimiliki pasien (Simatupang, 2008). Penggunaan 

edukasi dengan konseling disarana pelayanan kesehatan dapat membantu 

atau mempermudah pasien dalam menerima suatu informasi (Sucipto, 

2014).  

E. Status sosial ekonomi  

Pearlin dalam bangun (2009) mengatakan bahwa individu yang menderita 

penyakit kronis cenderung untuk memanfaatkan sumber ekonominya untuk 

memodifikasi lingkungan sehingga dapat mengurangi dampak perubahan dari 

fungsi fisik yang dialaminya. Begitu pula hal nya dengan pasien DM  cenderung 

untuk melakukan kontrol atau cek gula darah di pusat pelayanan yang 

terjangkau. Dalam menjalani aktivitas fisik atau  diet, pasien DM lebih mudah 

mematuhi rekomendasi terapi yang bersifat ekonomis dan tidak memberatkan 

secara finansial. 
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F. Manajemen Kesehatan  

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 kesehatan atau dapat memperpanjang maupun 

memperburuk penyakit yang di alami. 

G. Kerangka Teori  

1. Aplikasi Teori Orem pada DM  

Pasien  dengan Diabetes Mellitus menurut teori selft-care Orem dipandang 

sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri 

untuk melaksanakan perawatandiri, memelihara kesehatan dan mencapai 

kesejahteraan atau kesehatan yang optimal dengan mengetahui perawatan yang 

sesuai dengan kondisi penyakitnya (Alelya, 2014). Oleh karena itu, perawat 

berperan sebagai pendukung/pendidik bagi pasien dengan diabetes mellitus 

terkontrol untuk tetap mempertahankan kemampuan optimalnya dalam 

mencapai sejahtera (Afelya, 2014). Pasien dengan kondisi tesebut 

membutuhakan perawatan diri yang bersifat kontinum atau berkelanjutan. 
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Adanya perawatan diri yang baik akan mencapai kondisi yang sejahtera. Klien 

membutuhakan 3 kebutuhan selftcare berdasarkan teori Orem yaitu : 

a. Universal selft care requisities (kebutuhan perawatan diri universal) 

Kebutuhan yang umumnya dibutuhhkan oleh klien selama siklus hidupnya 

dalam mempertahankan kondisi yang seimbang/ homeostatis yang 

meliputi kebutuhan udara, air, makanan, eliminasi, istiraha, dan interaksi 

sosial serta menghadapi resiko yang mengancam kehidupan. Pada klien 

DM, kebutuhan tersebut mengalami perubahan yang dapat diminumalkan 

dengan melakukan selftcare antara lain melakukan latihan/olahraga, diet 

yang sesuai, dan pemantauan kadar glukosa darah (Afelya, 2014).  

b. Development self care requisites (kebuuhan perawatan diri 

pengembangan), pasien dengan DM mengalami perubahan fungsi 

perkembangan yang berkaitan dengan fungsi perannya. Perubahan fisik 

pada pasien dengan DM antara lain, menimbulakan peningkatan dalam 

berkemih, rasa haus, selera makan, keletihan, kelemahan, luka pada kulit 

yang lama penyembuhannya, infeksi vagina, atau pandangan yang kabur 

(jika kadar glukosanya tinggi) (Afelya, 2014).  

c. Health deviation self care requisites (kebutuhan perawatan diri 

penyimpangan kesehatan), kebutuhan yang berkaitan dengan adanya 

penyimpangan kesehatan seperti adanya sindrom hipoglikemik yang dapat 

menimbulkan kehilangan cairan dan elektrolit (dehidrasi), hipotensi, 

perubahan sensori, kejang-kejang, takikardi, dan hemiparesis. Pada pasien 

dengan DM terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus 
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dipenuhi dengan kemampuan yang dimiliki. Klien DM akan mengalami 

penurunan pola makan dari adanya komplikasi yang dapat mengurangi 

keharmonisan pasangan (misal infeksi vagina dan bagian tubuh lainnya) 

(Afelya, 2014) 

2. Perilaku perawatan diri pada pasien Diabetes Mellitus  

Menurut American Assosiation Diabetes Education (AADE, 2014). 

Bentuk aktifitas perawatan diri pada penyandang DM ada 7 yang meliputi : 

makan sehat (diet), aktivitas fisik (exercise), monitoring kadar glukosa 

darah, manajemen obat, kemampuan untuk memecahkan masalah (problem 

solving), koping ynag sehat (healthy coping), mengurangi resiko (risk 

reducation). 

a. Makanan Sehat (Diet) 

Makan sehat mengacu makan berbagai makanan untuk diet 

seimbang, dan juga termasuk didalamnya makanan yang sehat, pemilihan 

makanan, memahami ukuran porsi yang ideal, dan frekuensi makan 

(AADE, 2014).  

b. Aktivitas Fisik (Olahraga) 

Aktivitas fisik yang dianjurkan bagi penderita DM berdurasi 30 

menit dalam 3-5 kali seminggu dan sesuai CRIPE (continous, rhytmical, 

interval, progressive, endurance trainning) (ADA, 2015). 

c. Pemantauan kadar glukosa darah  

Monitoring kadar gula darah secara teratur merupakan salah satu 

bagian dari penatalaksanaan DM yang penting dilakukan oleh klien DM 
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tipe 2. Oleh karena itu klien DM tipe 2 harus memahami alasan dan tujuan 

dari pemantauan kadar gula darah secara teratur tersebut sehingga akan 

meningkatkan keterlibatan klien secara langsung dalam pengelolaan 

penyakitnya (PERKENI, 2011).  

Pemantauan kadar glukosa darah dapat dilakukan secara mandiri/ 

sendiri yag disebut self-monitoring blood glucose (SMBG). SMBG 

memungkinkan pasien untuk mendeteksi dan mencegah hiperglikemia atau 

hipoglikemia, serta berperan dalam memelihara normalisasi glukosa darah, 

sehinngga pada akhirnya akan mengurangi komplikasi diabetik jangka 

panjang (Smeltzer & Bare, 2008).  

d. Manajemen Obat  

Manajemen diet dan latihan fisik / jasmani sebenarnya sudah 

sangat cukup efektif untuk dapat mengontrol keadaan metabolikk pasien 

DM tipe 2, akan tetapi kebanyakan dari pasien DM Tipe 2 kurang 

disiplin dalam mengikuti program sehingga dokter harus memberikan 

pengobatan farmakologi untuk memperbaiki keadaan hiperglikemik pada 

pasien DM Tipe 2. Sehingga dieperlukan manajemen bagi penderita DM 

Tipe 2 (PERKENI, 2011). 

e. Kemampuan Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Problem solving adalah suatu prose mental dan intelektual dalam 

menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi 

yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. 

Beberapa kemampuan memecahkan masalah yang paling penting untuk 
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diabetes adalah belajar dan belajar bagaiman mengelola pada saat anda 

sakit.  

f. Koping yang sehat  

Diabetes dapat mempengaruhi secara fisik dan emosional. Hidup 

dengan diabetes setiap hari dapat membuat pasien merasa kecil hati, 

stresss atau bahkan depresi. Hal tersebut merupakan respon alami karena 

memiliki perasaan khawatir terhadap penyakit diabetes. Metode koping 

yang sehat dapat diguakan untuk melali masa-masa sulit tersebut seperti 

mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, meditasi, hobi (AADE, 2014).  

g. Mengurangi Resiko (Risk Reducation) 

Mengenali resiko diabetes dapat membantu pasien untuk 

mencegah komplikasi yang dapat terjadi kapan saja. Pasien DM dapat 

mengurangi resiko serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal dan saraf, 

dan kehilangan penglihatan dengan menjaga gula darah, cek kolesterol 

dan tekanan darah. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan 

untuk membantu mengurangi resiko ddan menghindari masalah 

kesehatan lainnya adalah menghindari rokok, pergi ke dokter secara 

teratur, mengunjunngi dokter mata sekali dalam setahun, mengunjungi 

dokter gigi, melakukan perawatan kaki dan mengenali gejala-gejala 

diabetes (AADE, 2014). 
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Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian (Model Health Care Sistem Orem 

(Pranata, 2016) 
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H. Kerangka Konsep Penelitian 

Dari tinjauan pustaka dan kerangka teori yang telah diuraikan maka dapat 

kerangka konsep penelitan meliputi : manajemen kesehatan pada penderita DM 

dipengaruhi oleh pengetahuan, kepatuhan, sikap, dukungan keluarga, dukungan 

petugas kesehatan, ekonomi. Dari variabel tersebut maka dapat dibuat 

kerangka konsep sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : yang diteliti  

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian  
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I. Hipotesis  

1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan dalam manajemen 

kesehatan penderita DM.  

2. Ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan dalam manajemen kesehatan 

penderita DM. 

3. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan dalam 

manajemen kesehatan penderita DM  

4. Ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kepatuhan dalam 

manajemen kesehatan penderita DM  

5. Ada hubungan antara ekonomi dengan kepatuhan dalam manajemen 

kesehatan penderita DM. 
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