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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1 Latar Belakang 
Diabetes adalah sebuah penyakit yang bersifat kronis yang dapat terjadi 

ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak 

dapat secara efektif menggunakan insulin yang sudah dihasilkan. Insulin adalah 

sebuah hormon yang dapat mengatur gula darah. Efek umum dari diabetes yang 

tidak terkontrol adalah hiperglikemia (pening dekatan gula darah) dan dapat 

menyebabkan kerusakan yang serius pada berbagai sistem tubuh, terutama 

pembuluh darah dan saraf (WHO 2017, hlm 1). Diabetes melitus atau yang dapat 

disingkat dengan DM adalah sebuah penyakit yang dikenal dengan sebutan The 

Silent Killer karena penyakit DM dapat menimbulkan gangguan pada organ-organ 

tubuh lainnya dan dapat menimbulkan keluhan pada penglihatan, kardiovaskular, 

gangguan pada ginjal, hingga luka yang sulit sembuh yang dapat menimbulkan 

gangren (Fatimah 2015, hlm 94). 

Diagnosis diabetes melitus dapat ditegakkan ketika seorang pasien 

memperlihatkan tanda-tanda hiperglikemia (polyuria, polydipsia, dan penurunan 

berat badan) dan nilai gula darah puasa 126 mg/dL atau lebih atau gula darah 

sewaktu 200 mg/dL atau lebih (Young 2011, hlm 140).  

Diperkirakan jumlah penderita diabetes melitus di seluruh dunia mencapai 

422 juta orang dewasa (WHO 2016, hlm 1). Menurut International Diabetes 

Federation (2017), Indonesia termasuk ke dalam 10 besar dengan penderita 

diabetes melitus, yaitu berada pada urutan ke 6. Diperkirakan jumlah penderita 

diabetes melitus yang berusia lebih dari 15 tahun adalah 6,9% atau sekitar 12 juta 

orang dan provinsi Jawa Barat termasuk kedalam 10 peringkat teratas yang 

terdiagnosis diabetes melitus (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 

2014, hlm 2). Menurut Dinas Kesehatan Kota Depok (2018), diabetes melitus 

termasuk ke dalam 10 besar penyakit tidak menular di Kota Depok.  Prevalensi 

diabetes melitus di seluruh puskesmas Kota Depok hampir mencapai 27.000 

penderita, dari 32 puskesmas yang ada di Kota Depok, Puskesmas Pancoran Mas 

memiliki prevalensi diabetes melitus terbanyak, yaitu sekitar 2.980 orang lalu 
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dilanjutkan Puskesmas Cipayung dengan prevalensi diabetes melitus sebanyak 

2.492 orang, dan peringkat ketiga dengan prevalensi diabetes melitus 2.262 orang 

di Puskesmas Cimanggis (Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Depok 2017, hlm 

1). 

Pencegahan dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan (obat oral 

hiperglikemi dan insulin) adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan angka kejadian dan keparahan DM. 

Menurut Perkeni dalam Ndraha (2014, hlm 13), tatalaksana yang diberikan 

pada penderita DM diperlukan terapi yang agresif agar tercapainya kadar gula darah 

normal dan mengurangi risiko kardiovaskular. Menurut Sasmito dalam Hannan 

(2013, hlm 48), terapi pengobatan yang baik dan benar dapat memberikan 

kesehatan maupun kesembuhan penyakit untuk pasien, hal yang penting agar 

mencapai sasaran pengobatan dan agar efektif dalam mencegah komplikasi yaitu 

dengan kepatuhan minum obat pada pasien DM, apalagi bagi pasien yang 

diharuskan untuk mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama.  

Menurut Soewondo et. al (2010) pada DiabCare Asia 2008 study 

menyatakan, bahwa neuropati diabetik merupakan komplikasi yang paling sering 

terjadi (67,2%) pada penderita diabetes melitus, komplikasi terbanyak kedua 

didapatkan retinopati diabetik (42%), dan  komplikasi pada mata yaitu katarak 

(27%). Meningkatnya durasi menderita diabetes melitus umumnya dikaitkan 

dengan lebih banyaknya komplikasi yang dapat terjadi. 

Menurut Fatmawati (2017, hlm 9), jumlah obat, umur, jenis kelamin, dan 

durasi penggunaan obat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pasien 

DM tipe 2, sedangkan frekuensi pemberian obat berpengaruh terhadap kepatuhan 

minum obat pasien DM tipe 2. Menurut Boyoh et. al (2015, hlm 4), pengetahuan 

merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan minum obat pada pasien 

diabetes melitus, sedangkan menurut Srikartika et. al (2016, hlm 211), jenis 

kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan minum obat pada 

pasien diabetes melitus. 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian di atas, peneliti ingin meneliti 

faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan minum obat pada 

penderita diabetes melitus di Puskesmas Pancoran Mas. 



3 

 

 
 

I.2 Rumusan Masalah 

WHO (2016) menyatakan bahwa 422 juta jiwa sudah terdiagnosis diabetes 

melitus, sedangkan di Indonesia sendiri 12 juta jiwa sudah terdiagnosis diabetes 

melitus. Menurut Dinas Kesehatan Kota Depok, di Puskesmas Pancoran Mas pada 

tahun 2017 merupakan puskesmas dengan prevalensi diabetes melitus terbanyak di 

kota Depok. Diabetes merupakan penyakit kronis yang membutuhkan tatalaksana 

yang adekuat agar dapat tercapainya kadar gula darah normal (Ndraha, 2014). Hal 

penting lainnya dalam mencapai kadar gula darah yang normal yaitu dengan 

kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus (Hannan, 2013). Berdasakan 

rumusan masalah tersebut, maka faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan 

terhadap tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus di Puskesmas 

Pancoran Mas periode Maret-April 2019? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan terhadap tingkat kepatuhan 

minum obat pada pasien diabetes melitus di Puskesmas Pancoran Mas periode 

Maret-April 2019. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah kejadian diabetes melitus di Puskesmas Pancoran Mas 

b. Mengetahui hubungan antara usia penderita dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pada penderita diabetes melitus periode Maret-April 2019 

c. Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang penyakit diabetes 

melitus dengan tingkat kepatuhan minum obat pada penderita diabetes 

melitus 

d. Mengetahui hubungan antara status pendidikan dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pada penderita diabetes melitus 

e. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin penderita dengan tingkat 

kepatuhan minum obat pada penderita diabetes melitus 

f. Mengetahui hubungan antara frekuensi pemberian obat penderita dengan 

tingkat kepatuhan minum obat pada penderita diabetes melitus 



4 

 

 
 

g. Mengetahui hubungan antara jumlah obat yang dikonsumsi penderita 

dengan tingkat kepatuhan minum obat pada penderita diabetes melitus 

h. Mengetahui hubungan antara lama menderita DM dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pada penderita diabetes melitus 

i. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan 

minum obat pada penderita diabetes melitus 

j. Mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

minum obat pada penderita diabetes melitus 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang faktor-

faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan minum obat pada penderita 

diabetes melitus di Puskesmas Pancoran Mas 

 

I.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Responden 

Dapat mengetahui seberapa patuh penderita terhadap minum obat diabetes 

melitus. 

b. Bagi Puskesmas Pancoran Mas 

Memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang paling berpengaruh 

terhadap kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus di Puskesmas 

Pancoran Mas.  

c. Bagi UPN “Veteran” Jakarta 

Dapat menambah referensi di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat sub 

departemen Kedokteran Keluarga tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepatuhan minum obat pada penderita diabetes melitus.  

d.  Bagi penulis 

Menambah pengetahuan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi 

kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus




