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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Situasi penyakit tidak menular di Indonesia semakin tahun semakin 

mengkhawatirkan. Angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti 

hipertensi, stroke, dan diabetes melitus meningkat daripada kasus kematian akibat 

penyakit menular.Angka kematian akibat penyakit diabetes melitus meningkat 1,1 

persen menjadi 2,1 persen, hipertensi dari 7,6 persen menjadi 9,5 persen, dan 

stroke dari 8,3 persen menjadi 12,1 persen (Kemenkes, 2014). 

Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan 

metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar 

gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat,lipid dan protein 

sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat 

disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta 

Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel 

tubuh terhadap insulin (WHO, 2011).Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu 

kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi 

karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Gejala yang 

dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, 

penurunan berat badan, kesemutan, lemah badan, dan mata kabur (PERKENI, 

2015). 

Prevalensi penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2013 

mencapai 5,8% atau sekitar 8,5 juta penduduk dengan rentang usia 20-79 tahun. 

(Kemenkes, 2014). Diabetes melitus menyumbang 4,2% kematian pada kelompok 

umur 15–44 tahun di daerah perkotaan dan merupakan penyebab kematian 

tertinggi ke-6. Selain itu juga menjadi penyebab kematian tertinggi ke-2 pada 

kelompok umur 45–54 tahun di daerah perkotaan (14,7%) dan tertinggi ke-6 di 

daerah pedesaan (5,8%) (Depkes RI, 2007). Selama tahun 2012-2014 khusus pada



2 
 

 
 

 daerah Malang diabetes mellitus menempati urutan ketiga di Jawa Timur yaitu 

7.534 penderita (Dinkes, 2014). 

Penyakit diabetes mellitus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

perlu ditangani secara serius. Apabila tidak ditangani maka akan terjadi 

peningkatan prevalensi yang lebih tinggi pada masa yang akan datang (Depkes, 

2008). Sehingga perlu pengobatan pada pasien diabetes mellitus yaitu dengan cara 

penggunaan antidiabetik oral dan insulin. Antidiabetik oral dapat dibagi dalam 

tujuh kelompok besar yaitu sulfonilurea, glitinid, biguanid, inhibitor alfa-

glukosidase, tiazolidinedion, inhibitor dipeptidil peptidase-4, sekuestran asam 

empedu (Katzung, 2013). Insulin berdasarkan pola kerjanya dibagi menjadi 4 

kelompok besar yaitu,short acting insulin,intermediate acting insulin, rapid 

acting insulin dan long acting insulin. Insulin berdasarkan sediaan dibagi menjadi 

4 yaituinsulin pen, jet injeksi, jarum suntik dan pompa insulin. Salah satu insulin 

yang digunakan pada pasien diabetes mellitus adalah insulin pen (Soegondo, 

2009). 

Insulin pen merupakan kombinasi jarum suntik dan isi insulin pada satu 

unit. Keuntungan dari insulin pen yaitu sangat mudah digunakan dan mudah untuk 

dibawa (PERKENI, 2008). Namun, tindakan pemberian insulin ini masih menjadi 

suatu masalah yang cukup besar karena banyak diantara pasien dengan diabetes 

mellitus tidak mengerti cara pemakaian insulin pen dalam kehidupannya sehari-

hari (Owen et al, 2010). 

Ketepatan pasien dalam penggunaan insulin merupakan faktor utama 

penentu keberhasilan terapi. Ketepatan penggunaan insulin serta pemahaman yang 

baik dalam menjalankan terapi dapat mempengaruhi gula darah dan mencegah 

komplikasi (Depkes, 2008). Banyak teori yang telah digunakan untuk 

mempelajari perilaku ketepatan yaitu antara lain health belief model, theory of 

reasoned action, theory of planned behavior, integrated behavioral, dan health 

belief model adalah yang  paling  sering  digunakan (Hayden, 2009). 

Health Belief Model merupakan teori perubahan perilaku kesehatan dan 

model psikologi yang digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan dengan 

berfokus pada persepsi dan kepercayaan individu terhadap suatu penyakit 

(Priyoto,2014). Teori HBM sendiri dalam perkembangannya terdapat enam
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 konstruk yaituPerceived susceptibility (resiko atau kerentanan), Perceived 

Severity (keseriusan atau keparahan),  Perceived benefits (nilai atau kegunaan), 

Perceived barriers (hambatan), Cues to Action (isyarat perilaku), dan Self-efficay 

(motivasi individu) (Conner, 2005). 

Penderita diabetes mellitus tipe I maupun  tipe II, penting untuk mengatur 

pola hidup dan mempertahankan kadar gula darah dalam interval yang normal 

(Suyono, 2011). Pasien diabetes mellitus yang tidak teratur dalam penggunaan 

insulin, tidak tepat dosis dalam penggunaan insulin, tidak tepat cara penyuntikan 

insulin, tidak tepat dalam penyimpanan dan tidak menerapkan pola hidup sehat 

akan memungkinkan terjadinya komplikasi (Soegondo, 2006). Menurut sebuah 

survey yang dilakukan di Surabaya, didapatkan informasi bahwa 58,1% pasien 

diabetes mellitus masih salah dalam penggunaan insulin (Kristiantoro, 2014). 

Berdasarkan informasi diatas, dilakukan studi analisis pada penelitain ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan pasien 

diabetes mellitus dalam penggunaan insulin dengan pendekatan teori Health 

Belief Model (HBM). Teori Health Belief Model ini meliputi,Perceived 

susceptibility (resiko atau kerentanan), Perceived Severity (keseriusan atau 

keparahan), Perceived benefits (nilai atau kegunaan), Perceived barriers 

(hambatan), Cues to Action (isyarat perilaku), dan self-efficacy (motivasi 

individu). Penelitian akan dilakukan pada pasien rawat jalan di RSU Karsa 

Husada Kota Batu, Jawa Timur, karena kasus diabetes mellitus yang cukup 

banyak dan belum ada penelitian di RSU tersebut. Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan  informasi terkait ketepatan pasien diabetes 

mellitus dalam penggunaan insulin dengan pendekatan teori  Health Belief Model 

di RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur agar terapi yang diberikan dapat 

tercapai secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode observational analitik 

dengan pendekatan studi cross-sectional. Pegumpulan data diperoleh dari 

kuisioner yang akan diisi oleh pasien yang menggunakan insulin. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan penderita diabetes mellitus 
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dalam penggunaan Insulin dengan pendekatan teori Health Belief Model (pada 

pasien Rawat Jalan RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur) . 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor perilaku yang 

berpengaruh terhadap ketepatan pasien diabetes mellitus dalam penggunaan 

insulin dengan pendekatan teori Health Belief Model (pada pasien Rawat Jalan 

RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur). 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui faktor perilaku berdasarkan teori Health Belief Modelyang 

berpengaruh terhadap ketepatan pasien diabetes mellitus dalam penggunaan 

Insulin dengan pendekatan teori Health Belief Model (Pada Pasien Rawat Jalan 

RSU Karsa Husada Kota Batu, Jawa Timur). 

1.4  Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah adanya pengaruh 

faktor teori Health Belief Model terhadap ketepatan penderita Diabetes Mellitus 

dalam penggunaan Insulin (Pada Pasien Rawat Jalan RSU Karsa Husada Kota 

Batu, Jawa Timur). 

1.5     Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan bagi pihak-pihak 

berikut : 

1.5.1 Bagi Pasien 

1. Memberikan perubahan ketepatan pada pasien diabetes mellitus dalam 

menanamkan sikap kepercayaan kesehatan pada pasien Rawat Jalan di 

RS Karsa Husada Batu, Jawa Timur. 

2. Meminimalisisr adanya sikap acuh terhadap pengaruh keberhasilan 

model kepercayaan kesehatan. 
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1.5.2 Bagi Peneliti 

1. Memberikan gambaran serta data untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh ketepatan pada pasien diabetes mellitus dalam penggunaan 

insulin dengan pendekatan teori HBM setelah diteliti. 

2. Sebagai media latihan untuk mengaplikasikan teori-teori dan konsep 

selama masa perkuliahan dengan mengadakan penelitian. 

 


