
1 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik ditandai dengan keadaan 

hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, kerja insulin 

atau kedua-duanya (Putri dkk, 2013). Ada beberapa jenis diabetes melitus 

yaitu diabetes mellitus tipe I,   diabetes mellitus tipe II, diabetes melitus tipe 

gestasional, dan diabetes  mellitus tipe lainnya. Sebagian besar yaitu sekitar 

90% tergolong diabetes melitus tidak tergantung insulin atau diabetes melitus 

tipe 2 dan 10% diabetes mellitus tergantung insulin atau diabetes melitus tipe 

1 (Dewi, 2013). 

Data dari studi global menunjukan bahwa jumlah penderita Diabetes melitus 

pada tahun 2011 telah mencapai 366 juta orang. Jumlah  ini  diperkirakan  

akan  meningkat menjadi  552  juta  pada  tahun  2030. Diabetes melitus telah 

menjadi penyebab dari 4,6 juta kematian. International Diabetes  Federation  

(IDF)  memperkirakan bahwa  sebanyak  183  juta  orang  tidak  menyadari  

bahwa mereka telah mengidap  DM.  Sebesar  80%  orang  dengan  DM 

tinggal  di  negara  berpenghasilan  rendah  dan  menengah.  Pada  tahun  

2006,  terdapat  lebih  dari  50  juta orang yang menderita DM di  Asia  

Tenggara. Jumlah  penderita  DM  terbesar  berusia  antara  40-59  tahun 

(Trisnawati dan Setyorogo, 2013). 

Ketidakpatuhan terhadap pengobatan sering terjadi pada penderita penyakit 

kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang termasuk diabetes 

mellitus. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena dapat 

mempengaruhi efektivitas pengobatan (Lailatusifah, 2009). 
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Mengingat  begitu  tingginya  angka  kejadian  serta pentingnya  

penanganan  secara  tepat  terhadap  penyakit diabetes  melitus  dan  

komplikasi yang ditimbulkannya, maka terapi diabetes mellitus  harus 

dilakukan secara rasional baik secara farmakologi maupun non farmakologi 

(Arifin,2007). Terapi farmakologi yang dapat diberikan terdiri dari obat oral 

antidiabetik, kombinasi obat oral dengan insulin atau pemberian insulin 

intensif. Terapi farmakologi bertujuan untuk mencapai kadar glukosa darah 

mendekati normal, mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup 

penderita diabetes melitus (Putri dkk, 2013). Obat yang selama ini digunakan 

untuk terapi diabetes melitus yaitu insulin dan obat antidiabetika oral dari 

golongan sulfonilurea, meglitinid, D-Phenylalanin derivat, biguanide, 

thiazolid, dan α-glucosidase inhibitors untuk diabetes tipe2 (Katzung,2012)  

Kepatuhan terhadap pengobatan didefinisikan dan di tandai ketika perilaku 

individu (yang brkaitan dengan penggunaan obat-obatan, rekomendasi 

terhadap perubahan gaya hidup dan kehadiran pasien untuk perjanjian terkait 

pengobataan) sesuai dengan saran dokter dan tenaga kesehatan (Osamor and 

Owumi,2011).Kepatuhan merupakan salah satu bentuk dari prilaku kesehatan, 

maka untuk dapat melihat variabel-variabel yang mempengaruhi dapat 

digunakan teori Lawrence green yang menyatakan ada tiga faktor yang 

mmpengaruhi perilaku kesehatan (behavior case), salah satu faktor adalah 

faktor predisposisi (predisposing factors)yang meliputi pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, dan sebagainya. Dimana tingkat pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi profil pengetahuan serta mempengaruhi 

perilaku manusia dari tingkat kesehatan (Hussar,2005).  

Kemungkinan yang terjadi pada penyakit diabetes mellitus apabila 

ketidakpatuhan dalam pengobatan terjadi adalah terjadinya komplikasi 

mikrovaskular, makrovaskular dan neurologik. Pencegahan komplikasi 

bergantung pada tercapainya kontrol glikemik (Dewi, 2013). 

Pendidikan formalyang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat 

dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan 

masyrakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak dan 
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mengambil keputusan (Atmanti, 2005).Kaitan pendidikan dengan kesehatan 

adalah dengan pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pola pikir 

yang sangat sederhana, kurang atau belum paham arti dan pentingnya 

kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional yang sejak dulu 

sudah dipegang dan di jalankan oleh masyarakat (BPS Kota Malang, 2008).    

Proses terapi diabetes mellitus membutuhkan waktu yang lama bahkan 

seumur hidup, maka akan bisa saja muncul permasalahan dalam penggunaan 

obat yaitu ketidakpatuhan. Dari latar belakang tersebut maka dilakukan 

penelitian yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan 

minum obat antidiabetes oral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

observasional dengan pendekatan survey cross secctional dengan 

menggunakan metode wawancara sebagai alat untuk pengumpulan data. 

Metode survey cross sectional dalam penelitian ini dipilih karena 

mempelajari dinamika hubungan faktor tingkat pendidikan dengan kepatuhan 

pasien terhadap penggunaan obat antidiabetika oral. Pengumpulan data 

menggunakan metode interview atau wawancara dan menghitung sisa pil (pil 

count) yang dilakukan dengan mengunjungi ke setiap rumah responden 

beberapa hari setelah responden menebus obat di apotek. 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa apotek yang 

terdapat di Kecamatan Sukun Kota Malang. Kecamatan Sukun berada di 

selatan kota malang dengan 11 kelurahan dan berdasarkan sensus penduduk 

kota malang tahun 2013jumlah penduduk kecamatan sukun sebanyak 191.229 

jiwa dan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua 

dari lima Kecamatan yang berada di kota Malang dengan jumlah penduduk 

Kota Malang sebanyak 836.373 jiwa. Berdasarkan sepuluh jenis penyakit 

terbanyak penderitanya di puskesmas Kota Malang, penyakit Diabetes 

Mellitus merupakan urutan ke sembilan (sebanyak 16.635) (BPS Kota 

Malang, 2010) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pasien diabetes 

melitus dalam Penggunaan obat antidiabetik oral di beberapa Apotek Kecamatan 

Sukun Kota Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

pasien terhadap kepatuhan penggunaan obat antidiabetik oral. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Mengidentifikasi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat antidiabetika 

oral. 

2. Membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan 

pasien terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat antidiabetik oral. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi bagi masyarakat untuk mematuhi aturan 

pengobatan serta saran dari praktisi kesehatan demi tercapainya hidup 

yang sehat.. 

1.4.2 Manfaat Bagi Apotek 

1. Sebagai bahan informasi untuk apoteker lain untuk meningkatkan 

pelayanan kesahatan dan pembelajaran terhadap pasien untuk 

tercapainya tujuan pengobatan yang optimal. 

2. Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran kepada para apoteker 

dalam upaya meningkatkan perannya dalam Pharmaceutical Caredi 

masyarakat. 

3. Sebagai studi pendahuluan dan sumber informasi bagi peneliti lain 

yang berkaitan dengan kepatuhan pasien. 



5 
 

 
 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Program Studi Farmasi UMM 

Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan penelitian tentang 

kepatuhan pasien. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan 

penggunaan obat anti diabetika oral. 


