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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) yang dikenal oleh masyarakat dengan penyakit 

gula/kencing manis merupakan penyakit yang banyak diderita terutama oleh 

masyarakat di negara berkembang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi 

karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. DM 

tipe 2 merupakan diabetes yang ditandai dengan adanya penurunan kemampuan 

insulin yang bekerja di jaringan perifer (resistensi insulin) dan disfungsi sel β, yang 

umumnya terjadi pada umur lebih dari 40 tahun (Santoso, 2004; Schteingart DE, 

2005). 

Diabetes Mellitus tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, penderita diabetes 

seharusnya melakukan tindakan pencegahan, antara lain tidak makan berlebihan, 

menjaga berat badan, dan rutin melakukan aktivitas fisik. Dibandingkan dengan 

penderita Diabetes Mellitus tipe 1 yang kadar gula darahnya harus dikendalikan dengan 

insulin, Diabetes Mellitus tipe 2 ini dapat dikendalikan dengan patuh menjalani berbagai 

macam pengobatan seperti diit dan olahraga, sedangkan diit dan olahraga tidak bisa 

menyembuhkan ataupun mencegah diabetes tipe 1. Sekitar 80% penderita diabetes 

tipe 2 adalah mereka yang tergolong gemuk. Diabetes Mellitus tipe 2 dapat dikendalikan 

dengan diit seimbang untuk mengontrol berat badan. Diabetes Mellitus juga merupakan 

penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, oleh karena itu berhasil tidaknya 

pengelolaan Diabetes Mellitus sangat tergantung pada pasien dalam melaksanakan 

kepatuhan menjalankan terapi diit (Maulana, 2008). 
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Prevalensi Diabetes Mellitus di dunia mengalami peningkatan yang cukup besar.  

Data statistik organisai kesehatan dunia WHO (2000), jumlah penduduk dunia yang 

menderita diabetes sudah mencapai 171 juta orang dan pada tahun 2030 diperkirakan 

jumlah penderita diabetes di dunia akan mencapai jumlah 366 juta  orang atau naik 

sebesar 114% dalam kurun waktu 30 tahun. Indonesia menduduki urutan ke-4 

terbesar dengan pertumbuhan sebesar 152% atau dari 8 juta orang pada tahun 2000 

menjadi 21 juta orang di tahun 2030. Badan Kesehatan Dunia (WHO) 

memperkirakan jumlah penderita diabetes melitus (DM) tipe 2 di Indonesia 

meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun dan pada 2010 mencapai 21,3 juta orang 

(indodiabetes, 2012). WHO (2010), melaporkan jumlah kematian akibat penyakit 

tersebut di seluruh dunia adalah 3,2 juta orang per tahun. Itu artinya, setiap menit 6 

orang meninggal dunia akibat diabetes (Mujiyarto, 2011 ).  

Pada penelitian terhadap penderita diabetes didapatkan 75% diantaranya 

menyuntik insulin dengan cara yang tidak tepat, 58% memakai dosis yang salah, dan 

80% tidak mengikuti diit yang dianjurkan (Endang Basuki dalam Sidartawan 

Soegondo, dkk 2004). Penderita DM akan menerapkan pola diit seimbang untuk 

menyesuaikan kebutuhan glukosa sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui pola 

makan sehat. Hal ini sama dengan pendapat Suyono (2002) bahwa dalam rangka 

pengendalian kadar glukosa darah 86,2% penderita DM mematuhi pola diit DM yang 

diajurkan, namun secara faktual jumlah penderita DM yang disiplin menerapkan 

program diit hanya berkisar 23,9%.  

Di kota Malang, angka kejadian DM pada lansia berkisar 7461 penderita yang 

tersebar di 15 puskesmas, penderita diabetes tertinggi berada di Puskesmas Janti 

sebanyak 1847 penderita (Dinkes Malang, 2010). Berdasarkan hasil wawancara pada 

tanggal 12 Maret kepada 10 orang penderita DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas 
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Janti didapatkan sebanyak 7 orang  mengatakan bahwa kurang mematuhi pola diit 

yang dianjurkan oleh petugas kesehatan dan mereka mengaku sering makan 

seenaknya tanpa memperhatikan pola diit yang dianjurkan oleh petugas kesehatan.  

Pola diit bagi penderita DM merupakan salah satu wujud nyata dari perilaku 

kesehatan. Menurut Sarwono (2003) yang mengutip pendapat Rosentock (1981) 

tentang Health Belief Model (HBM), bahwa perilaku individu ditentukan oleh motivasi 

dan kepercayaan, tanpa mempedulikan apakah motivasi dan kepercayaan tersebut 

sesuai atau tidak dengan realitas atau pandangan orang lain tentang apa yang baik 

untuk individu tersebut. 

Kondisi penderita diabetes tipe 2 mengalami perubahan besar. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya periode krisis yang dialami oleh penderita yang akan 

melakukan pengobatan secara fisik. Penderita akan melakukan pengobatan berupa 

diit, olahraga atau konsumsi obat. Pada proses ini penderita mampu bersikap optimis 

dengan menerima kondisi penyakit diabetes tipe 2 untuk selanjutnya menyusun 

rencana baru bagi hidup penderita. Melakukan perubahan pola hidup sebagai 

penyesuaian diri penderita terhadap pola hidup diabetes, penderita membutuhkan self-

efficacy. Self-efficacy ini akan mengubah pola pikir penderita untuk bisa menghadapi dan 

melakukan pengobatan terhadap kondisi diabetes yang dialaminya. Perubahan pola 

pikir tersebut akan meningkatkan motivasi dalam diri penderita diabetes untuk terus 

berusaha melakukan pengobatan secara teratur. Perubahan pola pikir ini akan diikuti 

pola sikap, tindakan langsung untuk menangani penyakit diabetes.  

Self-efficacy dapat meningkatkan atau menghambat motivasi untuk bertindak. 

Individu dengan self-efficacy tinggi memilih untuk melakukan tugas-tugas yang lebih 

menantang (Locke dan Latham, 1990). Tugas yang dilakukan oleh penderita DM tipe 
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2 adalah melaksanakan 4 pilar pengelolaan diabetes yang salah satunya adalah  

perencanaan makan atau pola diit.  

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa penderita diabetes mengalami 

kesulitan dalam melakukan beberapa perawatan diri perilaku secara bersamaan. 

Sementara itu pasien cenderung kurang mengikuti perilaku tertentu, seperti 

penggunaan insulin, asupan obat oral dan pemantauan glukosa darah, pola diit dan 

olahraga yang membutuhkan perubahan gaya hidup. Meskipun pasien memahami 

bahwa mempertahankan diit yang sehat dan meningkatkan aktivitas fisik akan 

meningkatkan kesejahteraan mereka, mereka sering gagal untuk mengubah perilaku. 

Oleh karena itu, penting untuk menilai dan memahami self-efficacy di berbagai 

pengaturan diri perilaku yang terkait dengan pengobatan diabetes. Self-efficacy dapat 

digunakan untuk memprediksi niat untuk berubah dan memutuskan tindakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan perawatan diri. Peningkatan self-efficacy dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan yang direkomendasikan dalam 

penyakit kronis (Heymann, 2010). 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang hubungan self-efficacy terhadap kepatuhan pola diit pada 

penderita DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Janti Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

“Apakah ada hubungan self-efficacy terhadap kepatuhan pola diit pada 

penderita Diabetes Mellitus tipe 2 ? ” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan self-efficacy terhadap kepatuhan pola diit pada penderita 

Diabetes Mellitus tipe 2. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat self-efficacy penderita Diabetes  Mellitus tipe 2. 

2. Mengidentifikasi kepatuhan pola diit yang dilakukan oleh penderita 

Diabetes Mellitus tipe 2. 

3. Menganalisa hubungan self-efficacy terhadap kepatuhan pola diit pada 

penderita Diabetes Mellitus tipe 2. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Puskesmas 

Sebagai dasar acuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pola diit, serta 

hubungannya dengan self-efficacy pada penderita DM tipe 2 yang ada di wilayah 

kerja Puskesmas Janti. Selanjutnya dapat dibuat acuan oleh petugas kesehatan 

dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya self-efficacy dalam 

melakukan kepatuhan pola diit. 

1.4.2 Bagi Responden 

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat pada 

umumnya dan penderita Diabetes Mellitus pada khususnya, agar penderita DM 

mempunyai self-efficacy yang tinggi untuk melaksanakan kepatuhan pola diit. 

Selain itu agar penderita Diabetes Mellitus mengerti bahwa dengan 

melaksanakan kepatuhan pola diit dapat mempertahankan kadar glukosa 

darah mendekati normal, mencegah komplikasi akut dan kronik serta 

meningkatkan kualitas hidup penderita Diabetes Mellitus. 

1.4.3 Bagi Ilmu Keperawatan 

Meningkatkan dan memajukan perkembangan ilmu Keperawatan Medikal 

Bedah, Komunitas dan Keluarga yang terkait dengan self-efficacy terhadap 

kepatuhan pola diit pada penderita DM tipe 2.  
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1.4.4 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan  

peneliti tentang hubungan self-efficacy terhadap kepatuhan pola diit pada 

penderita DM tipe 2. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih 

lanjut dalam pengembangan keilmuan keperawatan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Menurut penelitian Rahmad Septian Reza (2011) yang berjudul Hubungan 

Antara Motivasi dengan Kepatuhan Diit pada Penderita Diabetes Mellitus di Desa 

Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara motivasi dengan kepatuhan diit pada penderita Diabetes 

Mellitus, maka dari itu penderita Diabetes Mellitus hendaknya memperhatikan 

diitnya yaitu dengan cara membatasi makanan yang mengandung tinggi 

karbohidrat dan gula serta makan secara teratur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 24 orang responden hampir setengah termasuk 

kategori dengan motivasi sedang (41,7%) dan sebagian besar tidak patuh 

dalam menjalankan diit (58,3%). Setelah dilakukan uji chi-square dan 

dilanjutkan dengan uji exact fisher, diperoleh nilai P = 1,000 dan a = 0,05, jadi 

P>a tabel, maka H0 diterima, maka tidak ada hubungan antara motivasi 

dengan kepatuhan diit. 

 

 


