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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Diabetes  Mellitus  

Diabetes mellitus (DM) dikenal dengan kencing manis atau kencing gula. 

Diabetes mellitus adalah keadaan hiperglikemik kronik disertai berbagai kelainan 

metabolik akibat gangguan hormonal. Kadar glukosa dalam darah kita biasanya 

berfluktuasi, artinya naik turun sepanjang hari dan setiap saat, tergantung pada 

makan yang masuk dan aktivitas fisik seseorang (Mistra, 2005). Menurut 

American Diabetes Association (ADA), diabetes mellitus adalah suatu kelompok 

penyakit  metabolik dengan karakteristik kadar glukosa darah di atas normal yang 

terjadi  karena defisiensi insulin oleh pankreas, penurunan efektivitas insulin atau 

kedua-duanya (PERKENI, 2011).  

Diabetes Mellitus adalah sindrom klinis yang ditandai dengan hiperglikemia 

karena defisiensi insulin yang absolut maupun relatif. Kurangnya hormon insulin 

dalam tubuh yang dikeluarkan dari sel β pankreas mempengaruhi metabolisme 

karbohidrat, protein dan lemak menyebabkan gangguan signifikan. Kadar glukosa 

darah diatur oleh insulin sebagai regulator utama perantara metabolisme. Hati 

sebagai organ utama dalam transport glukosa yang menyimpan glukosa sebagai 

glikogen dan kemudian dirilis ke jaringan perifer ketika dibutuhkan (Biswas, 

2006). 

Diabetes Mellitus merupakan sekelompok kelainan heterogen yang  

ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Glukosa 

dibentuk di hati dari makanan yang dikonsumsi. Insulin, yaitu  suatu hormon yang 

diproduksi pankreas, mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur 

produksi dan penyimpanannya  (Smeltzer dan Bare, 2002). 
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Diabetes Mellitus merupakan suatu keadaan hiperglikemia menahun yang  

akan mengenai seluruh sistem tubuh. Keadaan ini disebabkan oleh karena adanya  

faktor yang menghambat kerja insulin atau jumlah menurun. Hiperglikemia di 

defenisikan sebagai kadar glukosa puasa yang lebih tinggi dari 110 mg/dL. 

Kadarglukosa serum normal adalah 110 mg/dL. Glukosa difiltrasi oleh glomerulus 

dan hampir semuanya difiltrasi oleh tubulus ginjal selama kadar glukosa dalam  

plasma tidak melebihi 160 -180 mg/dL (Price dan Wilson, 2006). 

Diabetes Mellitus ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal  

yaitu kadar glukosa darah sewaktu  ≥ 200 mg/dL dan kadar gula darah puasa ≥ 

126 mg/dL (Misnadiarly, 2006). Glukosa secara normal bersirkulasi dalam jumlah 

tertentu di dalam darah. Glukosa dibentuk dihati dari makanan yang dikonsumsi. 

Insulin yaitu suatu hormon yang diproduksi pankreas, mengendalikan kadar  

glukosa dalam darah dengan  mengatur pruduksi dan penyimpananya.   

 

2.2  Epidemiologi 

 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, 2007). Prevalensi diabetes yang terdiagnosis 

dokter tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (2,6%), DKI Jakarta (2,5% ), Sulawesi 

Utara (2,4% ) dan Kalimantan Timur ( 2,3% ). Prevalensi diabetes yang 

terdiagnosis dokter atau gejala, tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah (3,7%), 

Sulawesi Utara (3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%) dan Nusa Tenggara Timur 

(3,3%) sedangkan di Jawa Timur diabetes mellitus yang terdiagnosis dokter 

adalah (2,1%) dan yang terdiagnosis dokter atau gejala adalah (2,5%) (Riskesdas, 

2013). 
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2.3  Etiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus merupakan suatu sindroma yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar glukosa darah yang disebabkan oleh adanya penurunan 

sekresi insulin. Pada diabetes mellitus tipe 2 penurunan sekresi insulin disebabkan 

karena berkurangnya fungsi sel beta yang progresif akibat 

glukotoksisitas,lipotoksisitas tumpukan amilod dan faktor-faktor lain yang 

disebabkan oleh resistensi insulin disamping faktor usia dan genetik  (Suyono, 

2011).  

 

2.4  Patofisiologi Diabetes Mellitus 

Dalam keadaan normal artinya kadar insulin cukup dan sensitif, insulin 

akan ditangkap oleh reseptor insulin yang ada pada permukaan sel otot, kemudian 

membuka pintu masuk sel hingga glukosa dapat masuk sel untuk kemudian 

dibakar menjadi energi atau tenaga. Akibatnya kadar glukosa dalam darah normal 

(Suyono, 2011). Insulin dalam keadaan normal ditunjukan pada gambar 2.1 

dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.1 Insulin dalam keadaan normal  

Pada diabetes mellitus dimana didapatkan jumlah insulin yang kurang atau 

pada keadaan kualitas insulinnya tidak baik (resistensi insulin), meskipun insulin 

ada dan juga reseptor juga ada, tapi karena ada kelainan di dalam sel itu sendiri 
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pintu masuk sel tetap tidak dapat terbuka tetap tertutup hingga glukosa tidak dapat 

masuk sel untuk dibakar (dimetabolisme). Akibatnya glukosa tetap berada di luar 

sel, hingga kadar glukosa dalam darah meningkat (Suyono, 2011). Insulin pada 

penderita diabetes mellitus ditunjukkan pada gambar 2.2 dibawah ini: 

 

Gambar 2.2 Insulin pada penderita diabetes mellitus 

2.5 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

 Tabel II. 1 Klasifikasi diabetes melitus  

Tipe 1 Destruksi sel β, umumnya menjurus ke 

defisiensi insulin absolut 

 Autoimun 

 Idiopatik 

Tipe 2 Bervariasi, mulai yang dominan resistensi 

insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai 

yang dominan defek sekresi insulin disertai 

resistensi insulin. 

Tipe lain  Defek genetik fungsi sel beta 

 Defek genetik kerja insulin 

 Penyakit eksokrin pankreas 

 Endokrinopati 

 Karena obat atau zat kimia 

 Infeksi 

 Sebab imunologi yang jarang 

 Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan 

DM 

 

Diabetes mellitus gestational  

        (PERKENI, 2015) 



10 
 

1) Diabetes Melitus Tipe 1 atau Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus/IDDM 

Diabetes mellitus tipe 1 disebut juga sebagai insulin dependent 

diabetes mellitus (IDDM). Pada tipe 1, tubuh penderita sama sekali tidak 

menghasilkan insulin karena pada jenis ini timbul reaksi autoimun yang 

disebabkan adanya peradangan pada sel beta pankreas sehingga 

menyebabkan timbulnya antibodi terhadap sel β yang disebut dengan islet 

cell antibodi (ICA). Reaksi antigen (sel beta) dengan antibodi (ICA) yang 

ditimbulkannya menyebabkan hancurnya sel β. Kerusakan sel beta 

pankreas juga dapat disebabkan oleh virus tertentu atau toksin lingkungan 

yang memicu respon antibodi yang tidak normal dan juga merusak sel-sel 

pankreas (Soegondo, 2006). Diabetes tipe 1 merupakan bentuk diabetes 

parah yang berhubungan dengan terjadinya ketosis apabila tidak dilakukan 

pengobatan, biasanya terjadi pada anak remaja dan juga terjadi pada orang 

dewasa. Gangguan katabolisme yang disebabkan tidak adanya insulin 

dalam sirkulasi, glukagon plasma meningkat dan sel-sel β pankreas gagal 

merespon stimulus insulinogenik (Katzung, 2002). 

2) Diabetes Melitus Tipe 2 atau Insulin Non-dependent Diabetes 

Mellitus/NIDDM 

Diabetes mellitus tipe 2 dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes 

mellitus (NIDDM) (Soegondo, 2006). Diabetes tipe 2 dihubungkan dengan 

resistensi organ target yang membatasi respon insulin endogen dan 

eksogen. Pada beberapa kasus disebabkan oleh penurunan jumlah atau 

mutasi reseptor insulin (Mycek, 2001). Dengan demikian keadaan ini sama 

dengan diabetes mellitus tipe 1. Perbedaannya adalah diabetes mellitus tipe 

2 disamping kadar glukosa tinggi, jumlah kadar insulin tinggi atau normal. 

Keadaan ini disebut resisten insulin. Faktor - faktor yang menyebabkan 

resistensi insulin adalah obesitas, diet tinggi dan diet rendah karbohidrat, 

kurang gerak badan, dan faktor keturunan (Soegondo, 2006). 

3) Diabetes Melitus Tipe Lain 

DM tipe ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada defek genetik 

fungsi insulin, defek genetik kerja insulin, karena obat, infeksi, resistensi 
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insulin, sindroma genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus 

(Klinefelter, sindrom Turner) (PERKENI, 2006). 

4) Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes mellitus gestational adalah diabetes yang onsetnya pertama 

kali atau diketahui pertama kali saat hamil. Diagnosis biasanya ditegakkan 

melalui pemeriksaan tes toleransi glukosa oral, dengan menggunakan 

glukosa 75g, dimana kadar glukosa plasma > 5,5 mmol/L atau meningkat 

sampai 9 mmol dalam 2 jam (Rubenstein et al, 2007). 

 

2.6 Diagnosis Diabetes Mellitus 

Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar 

glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah 

pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. 

Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan 

pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Diagnosis tidak 

dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria. Berbagai keluhan dapat 

ditemukan pada penyandangdiabetes mellitus. Kecurigaan adanya diabetes 

mellitus perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti: 

(a) Keluhan klasik diabetes mellitus: poliuria, polidipsia, polifagia dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

(b) Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi 

ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita (PERKENI, 2015). 

Tabel II.2 Kadar Glukosa Darah Sewaktu dan Puasa Sebagai Patokan Penyaring 

dan Diagnosis DM (mg/dl) 

 Bukan DM Belum 

Pasti DM 

DM 

Kadar Glukosa 

Darah Sewaktu 

(mg/dl) 

Plasma Vena <100 100-199 ≥200 

Darah Kapiler <90 90-199 ≥200 

Kadar Glukosa 

Darah Puasa 
(mg/dl) 

Plasma Vena <100 100-125 ≥126 

Darah Kapiler <90 90-99 ≥100 

        (PERKENI, 2015) 
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2.7 Komplikasi Diabetes Mellitus 

  Komplikasi diabetes mellitus adalah semua penyakit baik sistemik 

maupun tidak, pada organ jaringan ataupun jaringan tubuh yang lain, sebagai 

akibat diabetes mellitus (Tjokroprawiro et al, 2008). Komplikasi-komplikasi 

diabetes mellitus dapat dibagi menjadi dua kategori: 

 

2.7.1  Komplikasi Akut Diabetes Mellitus 

Kompilkasi diabetes mellitus terjadi apabila kadar glukosa darah 

seseorang meningkat atau menurun tajam dalam waktu singkat. Penderita 

umumnya mengalami hal-hal sebagai berikut: 

1) Ketoasidosis Diabetes 

Ketoasidosis diabetes adalah komplikasi akut diabetes mellitus. Hal ini 

ditandai oleh tiga serangkai dari hiperglikemia, ketosis, dan asidosis 

metabolik. Komplikasi ketoasidosis metabolik terjadi pada pasien diabetes 

mellitus tipe 1, dimana manifestasipertama dari penyakit dan jarang terjadi 

pada orang dengan diabetes tipe 2 (Willey, 2011). 

2) Koma Hiperosmolar Nonketosis 

Mekanisme terjadinya koma hiperglikemia hiperosmolar non ketosis 

hampir serupa dengan ketoasidosis diabetik. Pada mulanya sel beta 

pankreas gagal atau terhambat oleh beberapa keadaan stres yang 

menyebabkan sekresi insulin menjadi tidak adekuat. Pada keadaan stres 

tersebut terjadi peningkatan hormon glukagon sehingga pembentukan 

glukagon akan meningkat dan menghambat pemakaian glukosa perifer, 

yang akhirnya menimbulkan hiperglikemia. Selanjutnya terjadi diuresis 

osmotik yang menyebabkan cairan dan elektrolit tubuh berkurang, perfusi 

ginjal menurun dan sebagai akibatnya sekresi hormon lebih meningkat lagi 

dan timbul hiperosmolar hiperglikeik (Ranakusuma, 1996). 

3) Hipoglikemia  

Batas terendah kadar glukosa darah puasa adalah 60% dengan 

dasartersebut maka penurunan kadar glukosa darah di bawah 60% disebut 

sebagai gejala hipoglikemia. Pada umumnya gejala-gejala hipoglikemia 
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baru timbul bila kadar glukosa darah lebih rendah dari 45mg% 

(Wiyono,1996). 

 

2.7.2 Komplikasi Kronis Diabetes Mellitus 

Komplikasi kronis diabetes mellitus terjadi apabila kadar glukosa darah 

secara berkepanjangan tidak terkendali dengan baik sehingga menimbulkan 

berbagai komplikasi kronik diabetes mellitus berupa: 

1)  Neuropati 

Neuropati diabetik biasanya terjadi setelah glukosa darah terus 

tinggi, tidak terkontrol dengan baik, dan berlangsung sampai 10 tahun atau 

lebih. Neuropati diabetik dapat mengakibatkan saraf tidak bisa mengirim 

atau menghantar pesan-pesan rangsangan impuls saraf. Prevalensi 

Neuropati pada pasien diabetes mellitus tipe 1 pada populasi klinik 

berkisar 3% s/d 65.8% dan dalam penelitian pada populasi berkisar 12.8% 

s/d 54%. Sedangkan pada pasien diabates mellitus tipe 2 prevalensi 

neuropati pada populasi klinik berkisar 7.6% s/d 68.0% dan dalam 

penelitian pada populasi berkisar 13.1% s/d 45.0% (Tapp, 2003). 

2) Nefropati 

Lesi awalnya adalah hiperfiltrasi glomelulus (peningkatan laju 

filtrasi glomerulus) yang menyebabkan penebalan difusi pada membran 

basal glomerulus, bermanifestasi sebagai mikroalbuminuria (albumin 

dalam urin 30-300 mg/hari), merupakan tanda yang akurat terhadap 

kerusakan vascular secara umum dan menjadi predictor kematian akibat 

penyakit kardiovaskular (Davey, 2006). 

3) Retinopati  

Retinopati diabetik adalah komplikasi diabetes mellitus yang 

ditandai peningkatan permeabilitas kapiler yang dibuktikan dengan 

pemeriksaan funduskopi (Setiawan, 2010). Lima puluh persen pasien 

mengalami retinopati setelah 10 tahun menyandang diabetes. Pada stadium 

awal, dimana pengobatan paling efektif dilakukan , tidak ada tanda dan 

gejala penglihatan (Rubenstein dkk, 2007). 
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4) Penyakit Jantung Koroner 

Diabetes merusak dinding pembuluh darah yang menyebabkan 

penumpukan lemak di dinding yang rusak dan menyempitkan pembuluh 

darah. Akibatnya suplai darah ke otot jantung berkurang dan tekanan 

darah meningkat, sehingga kematian mendadak bisa terjadi (Tapp, 2003). 

 

2.8 Faktor Risiko Diabetes Mellitus 

Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya Diabetes 

Mellitus(DM) dapat dibagi menjadi dua, yaitu :  

2.8.1 Faktor yang tidak dapat dimodifikasi (Non-Modifiable) 

1) Umur 

 Dengan bertambahnya umur maka terjadilah gangguan pada 

fungsi pankreas dan kerja dari insulin yang menyebabkan kadar 

glukosa dalam darah meningkat. Gangguan fungsi pankreas 

menyebabkan terjadinya sekresi insulin berkurang. Kerja insulin yang 

berkurang akan menyebabkan terjaadinya resistensi insulin, sehingga 

kadar glukosa dalam darah meningkat akibat terjadinya diabetes 

mellitus (Colledge, 2006). 

2) Jenis Kelamin  

Distribusi penderita Diabetes Mellitus menurut jenis kelaminsangat 

bervariasi. Di Amerika Serikat penderita diabetes mellitus lebih 

banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki (Tjokroprawiro, 

2006). 

3) Factor genetik 

Peranan faktor genetik ini juga jelas pada kembar yang menderita 

diabetes mellitus. Pada kembar yang monozygote insidensi agar 

keduanya menderita diabetes peranan faktor genetik pada diabetes 

mellitus usia muda berlainan dengan diabetes mellitus pada usia lanjut. 

Orang usia lanjut yang mempunyai saudara kandung penderita diabetes 

mellitus lebih mudah untuk menderita diabetes mellitus 

(Tjokroprawiro, 2006). 
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4) Kehamilan 

Hal tersebut bisa dikaitkan dengan keadaan seperti kehamilan, ibu-

ibu yang hamil secara lahiriah akan lebih banyak makan dari biasanya 

dengan tujuan memberikan makanan yang cukup kepada janin dan 

akhirnya mereka menjadi gemuk. Pada saat tubuh tidak dapat lagi 

mengolah gula yang beredar didalam darah, maka timbullah diabetes 

mellitus (Brudenell, 1996). 

5) Riwayat menderita Diabetes Gestasional.  

Diabetes gestasional dapat terjadi sekitar 2-5% pada ibu hamil. 

Biasanya diabetes akan hilang setelah anak lahir. Namun, dapat pula 

terjadi diabetes di kemudian hari. Ibu hamil yang menderita diabetes 

akan melahirkan bayi besar dengan berat badan lebih dari 4000 gram. 

Apabila hal ini terjadi, maka kemungkinan besar ibu akan mengidap 

diabetes mellitus tipe IInantinya (Tjokroprawiro, 2006). 

2.8.2 Faktor yang dapat dimodifikasi (Modifiable) 

1) Obesitas  

Berdasarkan beberapa teori menyebutkan bahwa obesitas 

merupakan faktor predisposisi terjadinya resistensi insulin. Semakin 

banyak jaringan lemak pada tubuh, maka tubuh semakin resisten 

terhadap kerja insulin, terutama bila lemak tubuh atau kelebihan berat 

badan terkumpul didaerah sentral atau perut (central obesity). Lemak 

dapat memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut 

kedalam sel dan menumpuk dalam pembuluh darah, sehingga terjadi 

peningkatan kadar glukosa darah(Colledgeet al, 2006). 

2) Kurangnya aktivitas fisik 

 Aktivitas fisik seperti pergerakan atau olahraga yang dilakukan 

secara teratur adalah usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari 

kegemukan atau obesitas, sehingga kemungkinan untuk menderita 

diabetes mellitus semakin kecil. Apabila kita berolahraga atau 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat kita memerlukan lebih 

banyak energi.Ini berarti bahwa kita perlu lebih banyak glukosa yang 

kemudian diubah menjadi energi (Bazzano, 2005). 
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 Berdasarkan penelitian bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara 

teratur dapat menambah sensitifitas insulin. Prevalensi diabetes 

mellitus mencapai 2-4 kali lipat terjadi pada individu yang kurang aktif 

dibandingkan dengan individu yang aktif. Semakin kurang aktifitas 

fisik, maka semakin mudah seseorang terkena diabetes. Olahraga atau 

aktifitas fisik dapat membantu mengontrol berat badan. Glukosa dalam 

darah akan dibakar menjadi energi, sehingga sel-sel tubuh menjadi 

lebih sensitif terhadap insulin. Selain itu, aktifitas fisik yang teratur 

juga dapat melancarkan peredaran darahdan menurunkan faktor risiko 

terjadinya diabetes mellitus (DM) (Tjokroprawiro, 2006). 

3) Konsumsi Alkohol 

Konsumsi alkohol dapat menyebabkan terjadinya inflamasi kronis 

pada pankreas yang dikenal dengan istilah pankreatitis. Penyakit 

tersebut dapat menimbulkan gangguan produksi insulin dan akhirnya 

dapat menyebabkan diabetes mellitus (American Diabetes Association, 

2009). 

 Konsumsi alkohol dalam jumlah yang rendah sampai sedang dapat 

menurunkan perkembangan diabetes dengan meningkatkan sensitivitas 

insulin dan memperlambat penyerapan glukosa dari makanan. 

Sedangkan asupan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan 

asupan energi yang berlebih dan obesitas, induksi pankreatitis, 

gangguan metabolisme karbohidrat dan glukosa, dan gangguan fungsi 

hati (Bazzano, 2005). 

4) Merokok 

 Merokok dapat meningkatkan risiko terkena diabetes melalui 

beberapa cara dan telah terbukti dapat menyebabkan peningkatan 

konsentrasi glukosa darah dan dapat meningkatkan resistensi insulin. 

Merokok secara akut dapat menyebabkan toleransi glukosa terganggu 

dan menurunkan sensitivitas insulin (Frati, 1996).  

 Dari hasil studi diketahui bahwa di antara peserta dari Nurses 

Health Study, wanita yang merokok lebih dari 25 batang per hari 

memiliki risiko 42% lebih besar (95% CI, 1,18-1,72) terkena diabetes 
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dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok, setelah 22 

disesuaikan dengan obesitas dan faktor risiko lainnya. Pada 

perempuan, merokok mungkin memiliki efek "antiestrogenik", 

menyebabkan perubahan negatif dalam rasio pinggang-pinggul. Rasio 

pinggang-pinggul yang meningkat telah terbukti secara signifikan 

berkorelasi positif dengan resistensi insulin, kadar glukosa plasma dan 

overt diabetes. Oleh karena itu, efek merokok terhadap perkembangan 

diabetes mungkin dimediasi melalui perubahan dalam distribusi lemak 

(Rimm et al, 1993). 

5) Stres 

Kondisi stres kronik cenderung membuat seseorang mencari 

makanan yang manis-manis dan berlemak tinggi untuk meningkatkan 

kadar serotonin pada otak. Serotonin mempunyai efek penenang 

sementara untuk meredakan stresnya. Tetapi efek mengkonsumsi 

makanan yang manis-manis dan berlemak tinggi terlalu banyak 

berbahaya bagi mereka yang berisiko terkena diabetes mellitus 

(Colledge, 2006). 

6) Pola makan  

Pola makan yang salah dapat mengakibatkan kurang gizi atau 

kelebihan berat badan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko 

terkena diabetes mellitus. Kurang gizi (malnutrisi) dapat menganggu 

fungsi pankreas dan mengakibatkan gangguan sekresi insulin. 

Sedangkan kelebihan berat badan dapat mengakibatkan gangguan 

kerja insulin(Colledge, 2006). 

7) Hipertensi  

Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah sistole 

140 mmHg atau tekanan darah diastole 90 mmHg. Hipertensi dapat 

menimbulkan berbagai penyakit yaitu stroke, penyakit jantung 

koroner, gangguan fungsi ginjal dan gangguan penglihatan. Namun, 

hipertensi juga dapat menimbulkan resistensi insulin dan merupakan 

salah satu faktor risiko terjadinya diabetes mellitus (American 

Diabetes Association, 2009). 
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2.9  Obat Antidiabetik Oral (ADO) 

Ada 7 golongan Antidiabetik Oral (ADO) yang dapat digunakan untuk 

Diabetes Mellitus dan telah dipasarkan di Indonesia yaitu golongan sulfonilurea, 

golongan meglitinid, golongan biguanid, golongan penghambat α-glikosidase, 

golongan tiazolidinedion, golongan inhibitor dipeptil pertidase-4, dan golongan 

sekuestran asam empedu (Suryono, 2011).  

1.9.1 Golongan Sulfonilurea 

Sulfonilurea bekerja merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. 

Sulfonilurea umumnya digunakan jika metformintidak cukup mengontrol kadar 

gula darah bila dikonsumsi sendirian. Sulfonilurea diminum 15-30 menit sebelum 

makan (PERKENI, 2006). 

 

1.9.2 Golongan Glitinid 

Repaglinide merupakan salah satu contoh dari golongan Glitinide. 

Repaglinida adalah pilihan bagi orang yang tidak dapat menggunakan sulfonilurea 

atau lebih memilih untuk menghindari suntikan. Glitinid bekerja untuk 

menurunkan kadar gula darah, mekanisme kerjanya mirip dengan sulfonilurea 

(Katzung 2004). 

 

1.9.3 Golongan Biguanid 

Metformin merupakan golongan biguanid Efek utamanya adalah 

menurunkan glukoneogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. 

Karena kerjanya hanya bila ada insulin endogen, maka hanya efektif bila masih 

ada fungsi sebagian sel islet pankreas (Katzung, 2004). 

 

1.9.4 Golongan Penghambat α-Glikosidase 

Enzim α-Glikosidase di usus halus bersama α-Amilase pankreas 

menghidrolisis komplek polisakarida, oligosakarida trisakarida trisakarida dan 

disakarida. Akarbose, sebuah penghambat α-Glukosidase dan α-Amilase, bekerja 

dengan cara menurunkan kecepatan digesti karbohidrat yang selanjutnya 

berpengaruh terhadap absorpsi glukosa. Akarbose efektif untuk penderita dengan 
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hiperglikemik postprandial. Miglitol merupakan obat golongan penghambat α-

Glikosidase yang lain (Katzung, 2013). 

 

1.9.5 Golongan Tiazolidinedion 

Dua macam obat dari golongan thiazolidinedion adalah rosiglitazone dan 

pioglitazone (Katzung, 2002). Pioglitazon adalah alternatif untuk sulfonilurea. 

Pioglitazone bekerja menurunkan kadar gula darah dengan cara menigkatkan 

sensitivitas tubuh terhadap insulin dengan jalan berikatan dengan PPAR 

(peroxisome proliferator activated receptory) di otot, jaringan lemak dan hati 

untuk menurunkan resistensi insulin (Depkes RI, 2005). 

 

1.9.6 Golongan Inhibitor Dipeptidil Peptidase-4 

Golongan DPP-4 inhibitor adalah meningkatkan kadar dan aksi dari GLP-

1 dan GIP (GLP-1 reseptor agonis), meningkatkan sekresi insulin sesuai dengan 

kadar glukosa darah, dan menekan sekresi glukagon dari sel alfa pankreas. 

Inhibitor DPP-4 tersedia dalam bentuk oral dengan berat molekul yang rendah 

dengan bioavaibilitas oral yang tinggi. Cara kerja obat ini bersifat kompetitif dan 

reversibel menghambat 90 % aktivitas DPP-4 dalam plasma selama 24 jam 

(Katzung, 2013). 

 

2.9.8 Sekuestran Asam Empedu 

Sekuestran asam empedu tergolong dalam cholestyramine dan colestipol 

generasi pertama, dan generasi kedua dari colestimide dan colesevelam. Obat-

obatan ini dapat dikombinasikan dengan obat diabetes lainnya, termasuk 

metformin dan insulin, serta statin. Sekuestran bekerja dengan cara mengikat 

asam empedu dalam usus dan mencegah darah menyerapnya lagi. Kemudian, hati 

akan menghasilkan lebih banyak empedu untuk menggantikan empedu yang 

hilang. Karena tubuh membutuhkan kolesterol untuk membentuk empedu, hati 

akan menggunakan kolesterol dalam darah yang akan mengurangi jumlah 

kolesterol LDL dalam darah (Katzung, 2004). 
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2.10  Insulin 

Insulin merupakan obat utama untuk Diabetes Mellitus Tipe I dan 

beberapa kasus Diabetes Mellitus Tipe II. Penderita Diabetes Mellitus Tipe I 

selalu diobati dengan insulin karena sel β pankreasnya inaktif. Keadaan seperti 

ketoasidosis, gestasional, infeksi, pembedahan dan gangguan hati atau ginjal juga 

tidak dapat diatasi dengan obat Antidiabetik Oral (ADO), sehingga harus 

diberikan insulin dengan segera (Suryono, 2011).  

2.10.1     Mekanisme Kerja Insulin  

Insulin mempunyai peran yang sangat penting dan luas dalam 

pengendalian metabolisme. Insulin yang disekresikan oleh sel-sel β pankreas akan 

langsung diinfusikan ke dalam hati melalui vena porta, yang kemudian akan 

didistribusikan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yang 

sudah sangat dikenal adalah membantu transpor glukosa dari darah ke dalam sel. 

Kekurangan insulin menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat 

masuk ke dalam sel. Akibatnya, glukosa darah akan meningkat, dan sebaliknya 

sel-sel tubuh kekurangan bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi 

energi sebagaimana seharusnya (Depkes RI, 2005). 

Disamping fungsinya membantu transport glukosa masuk ke dalam sel, 

insulin mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap metabolisme, baik 

metabolisme karbohidrat dan lipid, maupun metabolisme protein dan 

mineral.insulin akan meningkatkan lipogenesis, menekan lipolisis, serta 

meningkatkan transport asam amino masuk ke dalam sel. Insulin juga mempunyai 

peran dalam modulasi transkripsi, sintesis DNA dan replikasi sel. Itu sebabnya, 

gangguan fungsi insulin dapat menyebabkan pengaruh negatif dan komplikasi 

yang sangat luas pada berbagai organ dan jaringan tubuh (Depkes RI, 2005). 

2.10.2 Indikasi Terapi dengan Insulin 

1) Semua penderita DM Tipe 1 memerlukan insulin eksogen karena 

produksi insulin endogen oleh sel-sel β kelenjar pankreas tidak ada 

atau hampir tidak ada. 

2) Pada Diabetes Mellitus Tipe II tertentu akan membutuhkan insulin 

jika: 
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a) Semua penderita Diabetes Mellitus Tipe I memerlukan insulin eksogen 

karena produksi insulin endogen oleh sel-sel ß kelenjar pankreas tidak 

ada atau hampir tidak ada.  

b) Penderita Diabetes Mellitus Tipe II tertentu kemungkinan juga 

membutuhkan terapi insulin apabila terapi lain yang diberikan tidak 

dapat mengendalikan kadar glukosa darah.  

c) Keadaan stres berat, seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan, 

infark miokard akut atau stroke.  

d) Diabetes Mellitus Gestasional dan penderita Diabetes Mellitus dalam 

keadaan hamil membutuhkan terapi insulin, apabila diet saja tidak 

dapat mengendalikan kadar glukosa darah. 

e) Diabetik ketoasidosis. 

f) Insulin seringkali diperlukan pada pengobatan sindroma hiperglikemia 

hiperosmolar non-ketonik. 

g) Penderita diabetes mellitus yang mendapat nutrisi parenteral atau yang 

memerlukan suplemen tinggi kalori untuk memenuhi kebutuhan energi 

yang meningkat,secara bertahap memerlukan insulin eksogen untuk 

mempertahankankadar glukosa darah mendekati normal selama 

periode resistensi insulinatau ketika terjadi peningkatan kebutuhan 

insulin. 

h) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. 

i) Kontraindikasi atau alergi terhadap obat antidiabetik oral (ADO) 

(Depkes RI, 2005). 

 

2.10.3 Cara Pemberian Insulin 

Sediaan insulin saat ini tersedia dalam bentuk obat suntik yang umumnya 

dikemas dalam bentuk vial. Kecuali dinyatakan lain, penyuntikan dilakukan pada 

jaringan subkutan. Pada umumnya disuntikkan dengan sudut 90 derajat. Pada 

pasien kurus dan anak-anak setelah kulit dijepit dan insulin disuntikkan dengan 

sudut 45 derajat agar tidak terjadi penyuntikan intramuskular (Depkes RI, 2005) 

Lokasi penyuntikan yang disarankan ditunjukan pada gambar 2.1 dibawah ini: 
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1) Insulin masa kerja singkat (Short-acting/Insulin), disebut juga insulin 

reguler  

2) Insulin masa kerja sedang (Intermediate-acting)  

3) Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat  

4) Insulin masa kerja panjang (Long-acting insulin). 

Keterangan dan contoh sediaan untuk masing-masing kelompok dalam 

penggolongan sediaan insulin berdasarkan mula dan masa kerja disajikan dalam 

tabel2.1 (Soegondo, 2009). 

Tabel II.3 Penggolongan sediaan insulin berdasarkan mula dan masa kerja 

Jenis Sediaan Insulin Mula kerja 

(jam) 

Puncak 

(jam) 

Masa kerja 

(jam) 

Masa kerja 

singkat(Shortacting/Insulin), disebut 

juga insulin regular 

0,5 1-4 6-8 

Masa kerja sedang 1-2 6-12 18-24 

Masa kerja sedang, Mula kerja cepat 0,5 4-15 18-24 

Masa kerja panjang 4-6 14-20 24-36 

         (Soegondo, 2009) 

Respon individual terhadap terapi insulin cukup beragam, oleh sebab itu 

jenis sediaan insulin mana yang diberikan kepada seorang penderita dan berapa 

frekuensi penyuntikannya ditentukan secara individual, bahkan seringkali 

memerlukan penyesuaian dosis terlebih dahulu. Umumnya, pada tahap awal 

diberikan sediaan insulin dengan kerja sedang, kemudian ditambahkan insulin 

dengan kerja singkat untuk mengatasi hiperglikemia setelah makan. Insulin kerja 

singkat diberikan sebelum makan, sedangkan Insulin kerja sedang umumnya 

diberikan satu atau dua kali sehari dalam bentuk suntikan subkutan. Namun, 

karena tidak mudah bagi penderita untuk mencampurnya sendiri, maka tersedia 

sediaan campuran tetap dari kedua jenis insulin regular (R) dan insulin kerja 

sedang (NPH) (Soegondo, 2009). 

Waktu paruh insulin pada orang normal sekitar 5-6 menit, tetapi 

memanjang pada penderita diabetes yang membentuk antibodi terhadap insulin. 
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Insulin dimetabolisme terutama di hati, ginjal dan otot. Gangguan fungsi ginjal 

yang berat akan mempengaruhi kadar insulin di dalam darah (Suyono, 2011). 

 

2.10.5  Insulin Pen     

Pen Insulin merupakan kombinasi jarum suntik dan isi insulin pada satu 

unit berbentuk pen, membuat insulin ini lebih mudah dan nyaman diaplikasikan 

oleh pasien DM serta insulin dalam bentuk pen insulin dapat di bawa pada saat 

pasien berpergian. Kelemahan dari pengaplikasian insulin menggunakan pen 

insulin adalah pasien DM tidak dapat mencampur dua jenis insulin menjadi 

berbagai kombinasi, kecuali yang sudah tersedia dalam sediaan tetap (Insulin 

Premixed) (Katzung, 2002). 

Insulin Pen kini lebih popular dibandingkan jarum suntik. Cara 

penggunaannya lebih mudah dan nyaman, serta dapat dibawa kemana saja 

Kelemahannya adalah kita tidak dapat mencampur dua jenis insulin menjadi 

berbagai kombinasi, kecuali yang sudah tersedia dalam sediaan tetap (Insulin 

Premixed) (PERKENI, 2008). 

Langkah-langkah teknik penggunaan pen insulin secara tepat menurut 

Nurse Practitioner Healthcare Foundation (NPHI) tahun 2011 adalah sebagai 

berikut: 

1) Mencuci tangan dan mengeringkan tangan terlebih dahulu. 

2) Periksa label obat untuk memastikan apa yang telah diresepkan 

dokter. 

3) Periksa tanggal kedaluwarsa pada pena dan tidak menggunakan 

obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa. 

4) Untuk penggunaan pertama kali, diharuskan menggulung pen diantara 

telapak tangan selama 10 kali. Kemudian gerakkan pen ke atas dan ke 

bawah, lakukan sampai suspen cairan tercampur rata. Sedangkan 

untuk penggunaan setiap kali akan menggunakan injeksi pen (bukan 

untuk yang pertama kali, lakukan hanya yang  menggerakkan pen ke 

atas dan ke bawah, tanpa yang menggulung pen diantara telapak 

tangan. Lakukan sampai suspen cairan tercampur rata. 

5) Buka protective tab dari jarumnya kemudian pasang ke Novo-pen. 

Jarumnya ini dilindungi oleh inner needle cap (tutup jarum 

dalam) dan big outer needle cap (tutup jarum luar) 
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6) Tarik atau lepaskan tutup jarum luar dan dalamnya. Jangan membuang 

tutup jarum luar. 

7) Pasang dosis insulin di 2 unit. 

8) Balikkan Novo-pen sehingga jarum menghadap atas, kemudian ketuk-

ketuk agak tidak ada udara dan gelembung. 

9) Masih jarum menghadap atas, tekan push-button sampai dosisnya 0 

unit. Cairan insulin harus keluar. Jika tidak, ganti jarum dan ulangi 

prosedur tidaklebih dari 6 kali. Bila tetap tidak muncul cairan, maka 

harus mengganti Novo-pennya. 

10) Pastikan dosis unit sudah 0. Kemudian atur dosis sesuai anjuran 

dokter dengan memutar-mutar dose selector. Hati-hati jangan 

memencet push button. 

11) Tentukan area yang akan disuntikkan. 

12) Perlu disampaikan pada pasien mengenai area mana saja yang bisa 

disuntikkan. Beritahukan bahwa area yang disuntik jangan itu-itu saja. 

Tapi perlu berpindah-pindah area. Misal setiap pagi di sekitar perut, 

setiap malam di lengan. 

13) Kemudian area yang akan disuntik di desinfektan dulu menggunakan 

kapas alkohol. 

14) Area yang akan disuntikkan, dicubit terlebih dahulu, dan suntikkan 

secara tegak lurus (90 derajat) dengan menekan tombol push-

button. Disuntikkannya sambil diliat dosisnya sudah mencapai 0 atau 

belum. 

15) Jika dosis sudah 0, suntikan jangan dilepas. Hitung dulu selama 6 

detik, baru dilepas. Tujuannya untuk memastikan bahwa insulin 

tersuntikkan secara sempurna. 

16) Setelah dicabut jarumnya, tidak usah diusap-usap, karena tidak ada 

darah yang keluar. 

17) Kemudian jika sudah selesai, tutup jarum luar dipasang kembali tapi 

tanpa menyentuhnya. Ketika jarum sudah tertutupi dengan tutup jarum 

luar, tarik tutup jarum luar beserta jarumnya. 

18) Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman 

(kaleng kosong). Buang ke tempat sampah jangan dibuang ditempat 

pendaurulang sampah.  

(NPHI, 2011). 
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Berdasarkan Medstar Health tahun (2010), membagi daerah atau tempat 

penyuntikkan insulin menjadi beberapa bagian yaitu:  

1) Insulin dapat disuntikkan pada daerah perut, insulin yang disuntikkan 

pada daerah perut mempunyai kecepatan efek teraupetik tercepat 

dibandingkan penyuntikkan pada daerah penyuntikkan insulin lainnya. 

2) Insulin dapat disuntikkan pada daerah lengan, insulin yang 

disuntikkan pada daerah lengan mempunyai kecepatan efek terapetik 

sedang dibandingkan penyuntikkan pada daerah penyuntikkan insulin 

lainnya.  

3) Insulin dapat disuntikkan pada daerah paha, insulin yang disuntikkan 

pada daerah paha mempunyai kecepatan efek teraupetik paling lambat 

dibandingkan penyuntikkan pada daerah penyuntikkan insulin lainnya.  

4) Memutar/ memindah area injeksi pen insulin 1 inci terpisah (sekitar 

lebar 2 jari) dalam area tubuh yang sama akan mencegah masalah 

kulit.  

5) Apabila pasien DM berencana untuk mengganti area penyuntikkan 

insulin pada daerah belakang atau depan tubuh, maka pasien 

diharuskanmenyuntikkan pada area tersebut pada jam yang sama 

(misalnya, setiap pagi menyuntikkan pada daerah perut dan setiap 

malam menyuntikkan pada daerah paha).  

6) Insulin memberikan respon lebih cepat apabila pasien berolahraga, 

oleh karena itu pasien DM diharuskan untuk menghindari 

menyuntikkan insulin pada daerah yang akan dipengaruhi oleh 

latihan/olahraga tersebut (misalnya, apabila pasien akan berolahraga 

lari atau berjalan cepat, maka pasien harus menghindari menyuntikkan 

insulin pada daerah paha atau otot-otot kaki) (Medstar Health, 2010). 

 

2.10.6 Sediaan Insulin yang beredar di Indonesia 

Untuk tujuan terapi, dosis insulin dinyatakan dalam  unit Internasional 

(UI). Dosis insulin disesuaikan untuk setiap individu dengan cara meningkatkan 

dosis secara bertahap tetapi dengan tetap menghindarkan terjadinya hipoglikemia. 

Sediaan homogen human insulinmengandung 25-30 U/mg. Untuk profil sediaan 

yang beredar di Indonesia disajikan dalam tabel 2.4 (Soegondo, 2009). 
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Tabel II.4 Profil beberapa sediaan insulin yang beredar di Indonesia 

Nama 

Sediaan 

Golongan 

 

Mula 

kerja 

(jam) 

Puncak 

(jam) 

 

Masa 

kerja 

(jam) 

 

Sediaan 

Actrapid HM Masa kerja 

Singkat 

0,5 1-3 8 40 UI/ml 

Actrapid HM Masa kerja 

Singkat 

0,5 2-4 6-8 100 UI/ml 

Insulatard HM Masa kerja 

sedang, Mula 

kerja cepat  

0,5 4-12 24 40 UI/ml 

Insulatard HM 

Penfill 

Masa kerja 

sedang, Mula 

kerja cepat 

0,5 4-12 24 100 UI/ml 

Monotard HM Masa kerja 

sedang, Mula 

kerja cepat 

2,5 7-15 24 40 UI/ml 

dan 100 

UI/ml 

Protamin Zinc 

Sulfat 

Kerja lama 4-6 

 

14-20 24-36  

 

 

Humulin 20/80 Sediaan 

campuran 

0,5 1,5-8 14-16 40 UI/ml 

Humulin 30/70 Sediaan 

campuran 

0,5 1-8 14-15 100 UI/ml 

Humulin 40/60 Sediaan 

campuran 

0,5 1-8 14-15 40 UI/ml 

Mixtard 30/70 

Penfill 

Sediaan 

campuran 

   100 UI/ml 

       (Soegondo, 2009 

 

2.11  Lama kerja Insulin 

Menurut Koda-Kimble tahun 2009 berdasarkan  lama kerja, insulin terbagi 

menjadi empat jenis dan disajikan pada tabel 2.5, yakni: 

Tabel II.5 Tipe insulin, nama dagang dan jadwal pengaturan dosis 

Tipe Insulin/ 

aksi(penampilan sediaan) 

Nama Dagang (nama 

generik) 

Jadwal 

PengaturanDosis 

Rapid-acting analog (jernih)  

Onset (10-15 menit)  

Peak (60-90 menit) Duration 

(4-5 jam) 

Humalog®(insulin 

lispro) 

NovoRapid®(insulin 

aspart) 

Diberikan sebelum 

makan atau untuk 

menurunkan kadar 

gula darah yang tinggi 
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Tipe Insulin/ 

aksi(penampilan sediaan) 

Nama Dagang (nama 

generik) 

Jadwal 

PengaturanDosis 

Short acting (jernih)  

Onset (0.5-1 jam)  

Peak (2-4 jam)  

Duration (5-8 jam) 

Novolin® ge Toronto 

Humulin®-R 

Diberikan sekitar 30 

menit sebelum makan 

atau untuk 

menurunkan kadar 

gula darah yang tinggi 

Intermediate-acting (keruh)  
Onset (1-3 jam)  

Peak (5-8 jam)  

Duration (diatas 18 jam) 

Humulin®-N 
Novolin®ge NPH 

Diberikan 2 kali sehari 
(pagi hari dan sebelum 

tidur) 

Extended long-acting 

analogue (jernih)  

Onset (2-4 jam)  

Peak (tidak ada) 

Duration (24 jam) 

Lantus®(insulin 

glargine) 

Levemir®(insulin 

detemir) 

Diberikan 1 sampai 2 

kali sehari 

      (Suyono, 2011) 

 

2.11.1 Insulin Kerja Cepat(Rapid Acting) 

Insulin ini mempunyai onset pendek dan durasi yang singkat. Contohnya 

insulin Humalog dan Novorapid. Sediaan ini terdiri dari insulin tunggal „soluble 

regular insulin‟. Onsetnya dalam 10-15 menit (injeksi subkutan) mencapai 

puncaknya 60-90 menit kemudian bertahan dengan durasi 4-5 jam (Suyono, 

2011). 

 

2.11.2 Insulin Kerja Pendek (Short Acting) 

Insulin ini mempunyai onset lebih panjang yaitu 0.5-1 jam, mencapai 

puncaknya 2-4 jam dengan durasi 5-8 jam. Contohnya insulin Humulin dan 

Novolinge Toronto (Suyono, 2011). 

 

2.11.3 Insulin Kerja Menengah (Intermediate Acting) 

Insulin kerja menengah mempunyai awalan yang lambat dan masa kerja 

yang panjang tetapi masih tetap kurang dari 24 jam. Insulin jenis ini dapat 

digunakan dua kali sehari, digunakan untuk anak yang telah mempunyai pola 

hidup lebih teratur untuk menghindari terjadinya episode hipoglikemia. Sebagian 
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besar kasus Diabetes Mellitus Tipe I pada anak menggunakan insulin kerja 

menengah (Soegondo, 2006). 

 

2.11.4 Insulin Kerja Panjang (Long Acting) 

Mengingat masa kerja yang panjang, maka pemakaian insulin ini cukup 

diberikan satu kali dalam satu hari. Pada suatu penelitian disebutkan bahwa 

pemakaian insulin kerja panjang secara bermakna mengurangi kejadian 

hipoglikemia pada malam hari (nocturnal hypoglycemia). Pemakaian insulin kerja 

panjang (glargine insuline) juga secara bermakna dapat menurunkan kadar 

HbA1c serta frekuensi terjadinya hipoglikemia (Charleset al, 2007). 

 

2.11.5 Insulin Kerja Campuran  

  Untuk kemudahan dan pencapaian kadar terapeutik yang adekuat, insulin 

regular dengan insulin kerja menengah dapat dicampur dalam satu alat suntik, 

kemudian disuntikkan secara subkutan dalam dosis terbagi sebelum sarapan pagi 

dan makan malam. Dianjurkan untuk memasukkan insulin regular terlebih dahulu 

ke dalam alat suntik sebelummemasukkan insulin kerja menengah (Charleset al, 

2007). 

  Insulin campuran yang stabil (70% insulin kerja menengah dengan 30% 

insulin kerja pendek) yang sudah dikemas oleh pabrik, tersedia untuk 

memudahkan pasien yang kesulitan dalam mencampur sendiri insulin atau kurang 

terampil.Termasuk insulin campuran diantaranya Novolin® 70:30 yang 

merupakan campuran 70% insulin kerja menengah dengan 30% insulin regular, 

dan Humulin® 70:30. Pemakaian preparat ini dianjurkan bagi pasien yang sudah 

dapat mengontrol metabolik dengan baik (Charleset al,2007). 

2.12 Insulin Basal Analog  

  Insulin basal analog merupakan insulin jenis baru yang mempunyai kerja 

panjang sampai dengan 24 jam. Di Indonesia saat ini sudah tersedia insulin 

glargine dan detemir, keduanya mempunyai profil kerja yang lebih terduga 

dengan variasi harian yang lebih stabil dibandingkan insulin NPH. Insulin ini 

tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Perlu digaris 
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Gambar 2.7 Profil farmakokinetik insulin manusia dan insulin analog. Terlihat 

lama kerja relatif berbagai jenis insulin. Lama kerjanya bervariasi antar dan intra 

perorangan 

 

2.13  Penyimpanan Sediaan Insulin  

Menurut (Soegondo, 2009), Insulin harus disimpan sesuai dengan anjuran 

produsen obat yang bersangkutan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:  

1) Insulin harus disimpan di lemari es pada temperatur 2-8°C. Insulin vial 

Eli Lily yang sudah dipakai dapat disimpan selama 6 bulan atau sampai 

200 suntikan bila dimasukkan dalam lemari es. Vial novo nordisk 

insulin yang sudah dibuka, dapat disimpan selama 90 hari bila 

dimasukkan lemari es.  

2) Insulin dapat disimpan pada suhu kamar dengan penyejuk 15-20°C bila 

seluruh isi vial akan digunakan dalam satu bulan. Penelitian 

menunjukkan bahwa insulin yang disimpan pada suhu kamar lebih dari 

30°C akan lebih cepat kehilangan potensinya. Penderita dianjurkan 

untuk memberi tanggal pada vial ketika pertama kali memakai dan 

sesudah satu bulan bila masih tersisa sebaiknya tidak digunakan lagi.  
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3) Penfill dan pen yang disposable berbeda masa simpannya. Penfill 

regular dapat disimpan pada temperatur kamar selama 30 hari sesudah 

tutupnya ditusuk. Penfill 30/70 dan NPH dapat disimpan pada 

temperatur kamar selama 7 hari sesudah tutupnya ditusuk. 

4) Untuk mengurangi terjadinya iritasi lokal pada daerah penyuntikan 

yangsering terjadi bila insulin dingin disuntikkan, dianjurkan untuk 

mengguling-gulingkan alat suntik di antara telapak tangan atau 

menempatkan botol insulin pada suhu kamar sebelum disuntikkan. 

(Segondo, 2009). 

 

2.14 Keuntungan dan Kerugian Terapi Insulin 

Pertimbangan keuntungan dan kerugian dalam terapi insulin pada 

pasienyang di rawat di  Rumah Sakit hendaknya menjadi perhatian bagi  dokter 

yangmerawat. Secara umum berbagai keuntungan terapi insulin sudah banyakdi 

ketahui. Pada pasien yang dirawat di Rumah Sakit, terapi insulin 

dapatmenyelamatkan jiwa. Namun demikian, apabila cara pemberian dan 

pemantauankurang memadai, hal itu dapat mengancam jiwa pasien (ADA, 2004). 

Kesalahan terapi insulin cukup sering ditemukan dan menjadi masalah klinis 

yang penting. Bahkan terapi insulin termasuk dalam lima besar “pengobatan 

berisiko tinggi (high-risk medication)” bagi pasien di  Rumah Sakit. Sebagian 

besar kesalahan tersebut terkait dengan kondisi hiperglikemia dan sebagian lagi 

akibat hipoglikemia. Jenis kesalahan tersebut antara lain disebabkan keterbatasan 

dalam hal ketrampilan (skill-based), cara atau protokol (rule-based) dan 

pengetahuan (knowledge-based) dalam hal penggunaan insulin (ADA, 2004). 

Banyak data yang menunjukkan bahwa hiperglikemia dikaitkan dengan 

buruknya luaran klinik. Sebagai contoh, kesalahan dalam terapi insulin sebelum 

pembedahan pada pasien Diabetes Mellitus Tipe I akan mengakibatkan KAD dan 

kematian. Walaupun frekuensi hipoglikemianya lebih sedikit, namun dapat 

mengakibatkan kematian. Bahaya yang dapat diakibatkan oleh serangan 

hipoglikemia meliputi kecelakaan seperti jatuh, mual, muntah, respon hipertensi  

yang mengakibatkan iskemia miokard (ADA, 2004). 
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Efek samping yang ditimbulan oleh penggunaan insulin yang tidak tepat 

menurut Soegondo, 2009 adalah sebagai berikut: 

1) Penurunan  kadar gula darah. Saat anda mulai menyuntik insulin, maka 

kadar gula darah Anda akan langsung turun. 

2) Penurunan kadar gula darah dapat menimbulkan gejala berkeringat, mual 

atau nafas yang cepat. 

3) Jika kadar gula darah menurun dengan drastis maka bisa menyebabkan 

pasien pingsan. 

4) Iritasi kulit atau inflamasi yang disebabkan oleh jarum suntik. Pada pasien 

yang harus meyuntikkan insulin sebagai pengobatan rutin maka tindakan 

ini bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit. 

5) Ketika kadar gula darah menurun, maka metabolisme juga ikut menurun. 

Hal ini juga bisa menyebabkan perubahan metabolik pada otak yang bisa 

menimbulkan gejala kejang. Kondisi ini memang jarang terjadi tetapi 

memerlukan penanganan dokter segera. 

6) Pusing yang disebabkan oleh penurunan kadar gula darah. Otak akan 

bekerja lebih lambat dan hal ini bisa menimbulkan racun ke tubuh Anda. 

7) Hipoglikemia (penurunan kadar gula darah) merupakan efek samping 

utama saat melakukan suntikan insulin. Terlalu banyak kadar insulin di 

dalam tubuh juga bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Hal ini bisa 

menyebabkan kepala pusing, rasa melayang, kelemahan dan denyut 

jantung meningkat. 

8) Pada kasus yang ekstrim, suntikan insulin justru bisa menyebabkan 

hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah). Kondisi tersebut bisa 

menimbulkan gejala rasa haus berlebihan, sering berkemih dan lemas 

9) Untuk beberapa pasien diabetes, suntikan insulin bisa menyebabkan alergi 

pada kulit dan menimbulkan gejala pembengkakan dan rasa gatal. 

10) Efek samping yang sangat jarang terjadi dari penyuntikan insulin adalah 

muntah, kemerahan di kulit pada daerah sekitar tempat penyuntikan, 

denyut jantung yang tidak stabil, penurunan konsentrasi. 

(Soegondo, 2009). 
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2.15 Ketepatan 

2.15.1 Pengertian Ketepatan 

 

Ketepatan didefinisikan sebagai seberapa jauh perilaku seseorang (dalam 

hal menggunakan insulin, mengikuti diet, atau mengubah gaya hidup) sesuai 

dengan nasehat medis atau saran kesehatan, sehingga tidak terjadi hal yang 

membahayakan hasil terapi pasien. Karena ketidaktepatan akan menyebabkan 

sejumlah akibat yang tidak diinginkan, seperti sakit bertambah lama atau kondisi 

medis memburuk sehingga pasien perlu perawatan di rumah sakit atau rawatan 

rumah atau akibat ekstrem, yaitu kematian. Akibat yang ditimbulkan adalah 

timbulbiaya sangat besar yang harus ditanggung oleh masyarakat dan sistem 

pelayanan kesehatan yaitu tidak hanya biaya yang dikeluarkan untuk mengobati 

akibat ketidaktepatan yang membahayakan, tetapi juga biaya obat-obatan yang 

terbuang percuma dan kehilangan waktu kerja (Rantucci, 2009). 

Pada tahun 1995 WHO  memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari 

seluruh obat dunia diresepkan, diberikan dan dijual dengan cara yang tidak tepat 

dan separuh dari pasien menggunakan obat secara tidak tepat.  

Pada penelitian sebelumnya oleh Nur Rahayuningsih yang mengevaluasi 

kerasionalan pengobatan Diabetes Mellitus berdasarkan tepat obat, tepat dosis, 

tepat indikasi, dan tepat pasien didapatkan penggunaan obat DM bisa dikatakan  

rasional tepat indikasi (88,71%), tepat obat (100%), tepat dosis (100%), dan tepat 

pasien (100%) dan tepat cara pemberian (100%) pada Juli – Desember tahun 2013 

di RSUD dr. Soekarno Tasikmalaya (Rahayuningsih, 2017). 

Menurut WHO (1995), pemakaian obat dikatakan rasional jika sesuai 

dengan tepat pasien, tepat indikasi penyakit, tepat pemilihan obat, tepat informasi, 

tepat dosis, tepat penyerahan obat (dispensing), tepat cara pemberian, tepat 

interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada terhadap efek samping, 

tepat tindak lanjut (follow-up), tepat penilaian kondisi pasien, obat yang diberikan 

harus efektif dan aman dengan mutu terjamin, serta tersedia setiap saat dengan 

harga yang terjangkau. Untuk mengetahui ketepatan pasien dalam penggunaan 

insulin dapat dilihat dari: 

a. Tepat indikasi  
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Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Insulin misalnya 

diindikasikan untuk penderita Diabetes Mellitus Tipe I dan beberapa pasien 

penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Dengan demikian, pemberian insulin ini 

hanya dianjurkan untuk pasien yang memberikan gejala adanya Diabetes 

Mellitus Tipe I (WHO, 1995). 

b. Tepat pasien 

Tepat pasien adalah ketepatan dalam menilai kondisi pasien dengan 

mempertimbangkan adanya penyakit yang menyertai seperti, kelainan ginjal, 

kelainan hati, pasien dengan riwayat alergi, pasien dengan riwayat gangguan 

psikologis(Depkes RI, 2007). 

c. Tepat dosis 

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi 

obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan 

rentang yang sempit, akan sangat beresiko timbulnya efek samping. 

Sebaliknya, dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar 

terapi yang diharapkan (Depkes RI, 2005). 

d. Ketepatan pemilihan jenis obat 

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan 

dengan benar. Dengan demikian, obat yang dipilih harus yang memiliki efek 

terapi sesuai dengan spektrum penyakit (Depkes RI, 2005). 

e. Waspada terhadap efek samping 

Seberapa jauh perilaku seseorang (dalam hal menggunakan obat, mengikuti 

diet, atau mengubah gaya hidup) sesuai dengan nasehat medis atau saran 

kesehatan, sehingga tidak terjadi hal yang membahayakan hasil terapi pasien 

(WHO, 1995). 

 

2.15.2 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Ketepatan dalam Menjalani 

Pengobatan Diabetes Mellitus Dalam Ketepatan  

 

Menurut Rantucci, 2009 faktor-faktor yang berhubungan denganketepatan 

sehingga menyebabkan terjadinya ketepatan dalam menjalani pengobatan terdiri 

dari beberapa faktor yaitu :    

1. Faktor pasien  
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Merasa  penyakit Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang serius, 

merasa pengobatan yang dilakukan efektif, pandangan positif dari 

keluarga dan teman atau mendapatkan dukungan sosial yang besar, 

banyaknyapengetahuan tentang penyakit Diabetes Mellitus yang diderita.  

2. Faktor Komunikasi 

Penjelasan yang tepat, jelas, tingkat pengawasan medis yang baik, 

informasi yang seimbang tentang resiko dan efek samping, strategi yang 

dilakukan oleh dokter untuk mengubah sikap dan kepercayaan pasien 

untuk sembuh, kepuasan pasien dalam berinteraksi dengan dokter.  

3. Faktor Perilaku 

Menggunaakan obat sesuai dengan anjuran dokter dan tenaga medis, 

sering melakukan kontrol untuk mencegah terjadinya Diabetes Mellitus 

yang semakin parah atau mencegah terjadinya komplikasi, menghindari 

makan-makanan yang tidak dianjurkan oleh dokter maupun tenaga medis 

lainnya. 

(Rantucci, 2009). 

 

2.16 Health Belief Model 

2.16.1  Pengertian Health Belief Model  

 

 Health belief model merupakan suatu konsep yang mengungkapkan alasan 

dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat. Health belief 

model juga dapat diartikan sebagai sebuah konstruk teoretis mengenai 

kepercayaan individu dalam berperilaku sehat (Conner, 2005) 

Health belief model dikemukakan pertama kali oleh Resenstock 1974. 

Sejak tahun 1974,  teori Health Belief Model telah menjadi perhatian para 

peneliti.Model teori ini  merupakan formulasi konseptual untuk mengetahui 

persepsi individu apakah  mereka menerima atau tidak tentang kesehatan mereka. 

Variabel yang dinilai  meliputi keinginan individu untuk menghindari kesakitan, 

kepercayaan mereka  bahwa terdapat usaha agar menghindari penyakit tersebut 

(Corner, 2003). 

Teori Health Belief Model (HBM) merupakan teori perubahan perilaku  

kesehatan dan model psikologis yang digunakan untuk memprediksi perilaku  
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kesehatan dengan berfokus pada persepsi dan kepercayaan individu terhadap suatu  

penyakit  (Priyoto, 2014).  Health belief model merupakan suatu konsep yang 

mengungkapkan alasan dari individu untuk mau atau tidak mau melakukan 

perilaku sehat. Health belief modeljuga dapat diartikan sebagai sebuah konstruk 

teoretis mengenai kepercayaan individu dalam berperilaku sehat (Conner, 2005).  

Health Belief Model (HBM) seringkali dipertimbangkan sebagai kerangka  

utama dalam perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, dimulai dari 

pertimbangan orang mengenai kesehatan. Health Belief Model (HBM) ini 

digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan.Health Belief 

Model (HBM) merupakan model kognitif yang berarti bahwa khususnya proses 

kognitif dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan. Menurut Health Belief 

Model (HBM) kemungkinan individu akan melakukan tindakan pencegahan 

tergantung secara langsung pada hasil dari dua keyakinan atau penilaian kesehatan 

yaitu ancaman yang dirasakan dari sakit dan pertimbangan tentang keuntungan 

dan kerugian (Corner, 2003).  

Menurut Kosa dan Robertson yang dikutip oleh Notoatmodjo (1993),  

menyatakan bahwa perilaku kesehatan individu cendrung dipengaruhi oleh 

kepercayaan orang yang bersangkutan terhadap kondisi kesehatan yang 

diinginkan dan kurang mendasarkan pada pengetahuan biologi. Memang 

kenyataannya  demikian, setiap individu mempunyai cara yang berbeda didalam 

mengmbil tindakan penyembuhan atau pencegahan, meskipun gangguan 

kesehatannya sama.  

Dari pengertian - pengertian mengenai health belief model yang sudah  

dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa health belief model adalah model yang 

menspesifikasikan bagaimana individu secara kognitif menunjukkan perilaku  

sehat maupun usaha untuk menuju sehat atau penyembuhan suatu penyakit.  

Health belief model ini didasari oleh keyakinan atau kepercayaan individu tentang  

perilaku sehat maupun pengobatan tertentu yang bisa membuat diri individu  

tersebut sehat ataupun sembuh. 
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2.16.2  Komponen Health Belief Model 

Perkembangan dari HBM tumbuh pesat dengan sukses yang terbatas pada  

berbagai program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di tahun 1950-an. Apabila  

individu bertindak untuk melawan atau mengobati penyakitnya, ada empat  

variabel kunci dua tambahan yang baru-baru ini diungkapkan para ahli yang  

terlibat didalam tindakan tersebut, yakni kerentanan yang dirasakan terhadap  

suatu penyakit, keseriusan yang dirasakan, manfaat yang diterima dan rintangan  

yang dialami dalam tindakan melawan penyakitnya, dan hal-hal yang memotivasi  

tindakan tersebut. Dimana komponen – komponen HBMyang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Perceived Susceptibility (Kerentanan yang dirasakan) 

 Perceived Susceptibility adalah persepsi kerentanan yang dirasakan 

terhadap resiko yang akan muncul terhadap penyakitnya. Individu bervariasi 

dalam menilai kemungkinan tersebut walaupun kondisi kesehatan mereka 

sama. Semakin tinggi perceived susceptibility, semakin besar ancaman yang 

dirasakan dan semakin besar kemungkinan individu untuk mengambil 

tindakan guna mengatasi masalah yang mungkin muncul (Sarafino, 2008). 

Kerentanan-kerentanan yang dirasakan (perceived susceptibility) bagi masalah 

kesehatan mencerminkan kalau individu percaya bahwa kurang lebih mereka 

menderita hasil kesehatannya negatif atau positif. Namun individu sering 

mengabaikan kemungkinan dirinya tentang ancaman terhadap penyakitnya, 

sehingga tidak jarang individu tidak mengambil tindakan untuk mengatasi 

masalah kesehatan yang mengancam dirinya (Smet, 1994). 

 Menurut Rosenstock (Glanz, 2002)Perceived Susceptibility merupakan 

faktor motivasional yang mendukung tingkah laku preventif dari berbagai 

jenis penyakit. Pernyataan ini diperkuat oleh Glanz yang menyatakan bahwa 

komponen ini adalah faktor penting yang dibutuhkan sebelum ada komitmen 

untuk melakukan tingkah laku kesehatan. Perceived Susceptibility, 

Rosenstock, 1989 (dalam Glanz, 2002) mengatakan bahwa Perceived 

Susceptibility berperan pada tingkah laku kesehatan yang dilakukan individu 

yang sedang mengidap sebuah penyakit. Analisa yang dilakukan Montgomery, 

dkk (dalam Glanz, 2002) juga mengatakan bahwa komponen ini merupakan 
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prediktor yang paling konsisten diantara komponen-komponen HBM lainnya 

dalam menentukan tingkah laku kesehatan.  

 Seseorang penderita diabetes mellitus percaya bahwa mereka telah 

menderita Diabetes Mellitus dan mereka merasakan bahwa ia rentan terhadap 

Diabetes Mellius maka ia melakukan tindakan pencegahan seperti 

mengkonsumsi obat-obatan ataupun melakukan injeksi untuk menurunkan 

kadar glukosa darah yang melebihi batas normal (hiperglikemia) akibat tubuh 

yang kekurangan insulin baik absolut maupun relatif (Breyer et al,1996). 

2. Perceived Severity  

Perceived Severity atau keseriuasan yang dirasa.Perasaan mengenai 

keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputikegiatan evaluasi terhadap 

konsekuensi klinis dan medis (sebagai contoh, kematian, cacat, dan sakit) dan 

konsekuensi sosial yang mungkin terjadi (seperti efek pada pekerjaan, 

kehidupan keluarga, dan hubungan sosial). Banyak ahli yang menggabungkan 

kedua komponen diatas sebagai ancaman yang dirasakan (perceived threat). 

Perceived severity merupakan persepsi subjektif dari individu terhadap 

seberapa parah konsekuensi fisik dan sosial dari penyakit yang dideritanya. 

Persepsi terhadap keseriusan dampak terbentuk dari informasi medis dan 

pengetahuan individu, namun juga dapat terbentuk dari kepercayaan individu 

tentang kesulitan dari sebuah penyakit tercipta aatau mempengaruhi hidup 

mereka secara umum (Salihat 2009). 

 Presepsi keseriusan penyakit diabetes mellitus yang dirasakan oleh 

populasi DM dapat dirasakan setelah adanya komplikasi seperti adanya 

penyakit jantung, hipertensi,luka gangren dan pengetahuan penderita tentang 

penyakit Diabetes Mellitus sebagai penyakit yang harus mengkonsumsi obat 

terus menerus dan dialami sumur hidup (Breyer et al,1996). 

3. Perceived Benefitsm  

 Perceived Benefitsm, manfaat yang dirasakan.Penerimaan susceptibility 

sesorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan 

keseriusan (perceived threat) adalah mendorong untuk menghasilkan suatu 

kekuatan yang mendukung kearah perubahan perilaku. Ini tergantung pada 

kepercayaan seseorang terhadap efektivitas dari berbagai upaya yang tersedia 



41 
 

dalammengurangi ancaman penyakit, atau keuntungan-keuntungan 

yangdirasakan (perceived benefit) dalam mengambil upaya-upaya kesehatan 

tersebut. Ketika seorang memperlihatkan suatu kepercayaan terhadap adanya 

kepekaan (susceptibility) dan keseriusan (seriousness), sering tidak 

diharapkan untuk menerima apapun upaya kesehatan yang direkomendasikan 

kecuali jika upaya tersebut dirasa manjur dan cocok (Salihat 2009). 

 Penderita Diabetes Mellitus percaya bahwa tindakan yang dianjurkan 

untuk mengkonsumsi obat-obatan ataupun melakukan injeksi untuk 

menurunkan kadar glukosa darah yang melebihi batas normal (hiperglikemia) 

akibat tubuh yang kekurangan insulin baik absolut maupun relatif akan dapat 

menurunkankan atau mengurangi resiko untuk keparahan Diabetes Mellitus 

(Breyer et al, 1996). 

4. Perceived Bariers 

PerceivedBarriers atau hambatan yang dirasakan untuk berubah, atau 

apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam mengambil 

tindakan tersebut. Sebagai tambahan untuk empat keyakinan (belief) atau 

persepsi. Aspek-aspek negatif yang potensial dalam suatu upaya kesehatan 

(seperti: ketidakpastian, efek samping), atau penghalang yang dirasakan 

(seperti: khawatir tidak cocok, tidak senang, gugup), yang mungkin berperan 

sebagai halangan untuk merekomendasikan suatu perilaku (Salihat 2009). 

Penderita diabetes mellitus mengidentifikasi hambatan pribadi mereka 

untuk pengkonsumsian obat-obatan maupun injeksi untuk menurunkan kadar 

glukosa darah dalam tubuh mereka yaitu perasaan bosan, lelah, frustasi 

dengan penggunaan obat-obatan tersebut secara rutin dan terus-menerus 

maka, diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan 

ini yaitu, dapat melalui nasehat maupun semangat yang membangun dari 

keluarga maupun orang-orang lingkungan sekitar (Breyer et al, 1996). 

5. Cues to action 

Cues to action suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. 

(Conner, 2003). Cues to action adalah sumber darimana individu 

mendapatkan informasi tentang masalah kesehatan yang mungkin terjadi 
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kepadanya. Informasi tersebut memberi isyarat kepada individu untuk 

melakukan tingkah laku kesehatan. Sumber informasi bisa bersifat internal 

(contohnya suasana hati) maupun eksternal, seperti media massa, kampanye 

nasehat orang lain, penyakit anggota keluarga atau teman dan artikel dari 

koran (Albery, 2011). 

Seorang penderita diabetes mellitus menerima isyarat pengingat untuk 

tindakan dalam bentuk insentif seperti pesan yang terkandung dalam 

gantungan kunci maupun benda lainnya, memberikan pengingat dalam 

bentuk pesan singkat atau SMS (seperti selamat pagi Bapak/Ibu, miumlah 

obat secara tertur. Ingat diet dan olahraga lebih baik. Minum obat dilakukan 

bila kgd tidak terkontrol baik. Terimakasih.) (Breyer et al, 1996). 

6. Self-efficacy 

Pada tahun 1988, Self-efficacyditambahkan pada empat kepercayaan atau 

persepsi asli yang ada pada HBM. Self-efficacy adalah kepercayaan seseorang 

pada kemampuannya dalam melakukan sesuatu hal. Jika seseorang percaya 

bahwa sebuah perilaku baru bermanfaat untuk mereka, nemun mereka 

berfikir tidak mampu untuk melaksanakannya maka perilaku baru tersebut 

tidak akan dicoba untuk dilaksanakan. Health motivation dimana terkait 

dengan motivasi individu untuk selalu hidup sehat. Terdiri atas kontrol 

terhadap kondisi kesehatannya serta health value (Conner, 2005).  

Health Belief Model dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

demografis, karakteristik psikologis (Conner, 2003), dan juga dipengaruhi 

oleh structural variable, contohnya adalah ilmu pengetahuan (Sarafino, 1994).  

Faktor demografis yang mempengaruhi Health Belief Model individu 

adalah kelas sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi 

menengah kebawah memiliki pengetahuan yang kurang tentang faktor yang 

menjadi penyebab suatu penyakit (Sarafino, 2008). Faktor demografis, 

karakteristik psikologis (Conner, 2003), dan structural variable (Sarafino, 

2008), pada akhirnya mempengaruhi Health Belief Model pada individu yang 

mengalami fraktur. 

Penderita Diabetes Mellitus menerima bimbingan seperti informasi 

maupun pesan-pesan yang sangat dibutuhkan oleh penderita Diabetes 
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Mellitus atau pelatihan (seperti praktek dalam membuat janji) (Breyer et al, 

1994). 

 

2.16.3 Gambaran dan konsep Health Belief Model 

 Health Belief Model berisi beberapa konsep utama yang memprediksi 

mengapa seseorang akan mengambil suatu tindakan untuk mencegah, untuk 

menyaring, atau untuk mengontrol kondisi penyakit; ini termasuk kerentanan 

(Perceived Susceptibility), keseriusan(Perceived Severity), manfaat yang 

dirasakan (Perceived Benefitsm)dan hambatan perilaku (Perceived Bariers), 

isyarat untuk bertindak, perilaku yang dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku (Cues to 

action), dan kepercayaan (self-efficacy). Jika individu menganggap diri 

merekarentan terhadap suatu kondisi, percaya bahwa kondisi yang dialami akan 

memiliki konsekuensi yang serius, percaya bahwa suatu tindakan akan bermanfaat 

dalam mengurangi kerentanan, kondisi keparahan, dan percaya manfaat yang 

diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih besar daripada hambatan yang 

ditimbulkan, pasien cenderung untuk mengambil tindakan yang dipercaya akan 

mengurangi suatu risiko (Karen, 2008). 

Dalam kasus penyakit medis (bukan hanya pengurangan risiko),telah 

dirumuskan untuk memasukkan penerimaan diagnosis, perkiraan pribadi 

kerentanan terhadap konsekuensi dari penyakit, dan kerentanan terhadap penyakit 

pada umumnya. Konsep dan definisidari Health Belief Model disajikan dalam 

tabel 2.4 dan kontruksi, definisi, beserta contoh aplikasi disajikan dalam gambar 

2.6 (Karen, 2008). 
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Tabel II.6 Konsep dan definisi dari Health Belief Model. 

Konsep Definisi Aplikasi 

Perceived 

Susceptibility 

(Kerentanan 

yang 

dirasakan) 

Kepercayaan 

tentang 

kemungkinan 

mengalami risiko 

atau mendapatkan 

suatu kondisi atau 

penyakit 

 Tentukan populasi yang berisiko, 
tingkat risiko 

 Personalisasi risiko berdasarkan 

karakteristik atau perilaku seseorang 

 Membuat kerentanan yang dirasakan 
lebih konsisten dengan resiko yang 

sebenarnya individu 

Perceived 

Severity 

(Keseriusan) 

Kepercayaantenta

ng seberapa serius 

kondisi dan gejala 

yang dirasakan 

 Menentukan konsekuensi dari risiko 
dan kondisi 

Perceived 

Benefitsm 

(Manfaat yang 

dirasakan) 

Kepercayaan dari 

suatu tindakan 

yang disarankan 

untuk mengurangi 

risiko atau 

dampak yang 

serius 

 Menentukan sebuah tindakan yang 
dirasakan, seperti: bagaimana, di 

mana, kapan, memperjelas efek positif 

yang diharapkan 

Perceived 

Bariers 

(Hambatan 

yang dirasakan 

untuk berubah) 

Kepercayaan 

tentang kenyataan 

dan melakukan 

tindakan 

psikologis yang 

disarankan 

 Mengidentifikasi dan mengurangi 
hambatan yang dirasakan melalui 

jaminan, koreksi kesalahan informasi, 

insentif,bantuan 

Cues to action Strategi untuk 

memberikan 

“kesiapan” 

 Menyediakan dalam bentuk informasi, 
meningkatkan kesadaran, 

menggunakan sistem pengingat yang 

sesuai 

Self-efficacy Keyakinan dalam 

kemampuan 

seseorang untuk 

mengambil suatu 

tindakan 

 Memberikan pelatihan dan bimbingan 
dalam melakukan tindakan yang 

disarankan. 

 Memberikan pengaturan dengan cara 

lisan, menggunakan tujuan progresif 

untuk mengurangi perilaku kecemasan  

       (Karen, 2008) 
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Gambar 2.8Health Belief Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.4 Faktor-faktor Health Belief Model 

Health Belief Model dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

demografis, karakteristik psikologis (Conner, 2003), dan juga dipengaruhi oleh 

structural variable, contohnya adalah ilmu pengetahuan (Sarafino, 2008).  

Faktor demografis yang mempengaruhi health belief model individu 

adalah kelas sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelas sosial ekonomi 

menengah kebawah memiliki pengetahuan yang kurang tentang faktor yang 

menjadi penyebab suatu penyakit (Sarafino, 2008). Faktor demografis, 

karakteristik psikologis , dan structural variable, pada akhirnya mempengaruhi 

health belief model pada individu yang mengalami fraktur (Corner, 2003).  

Edukasi merupakan faktor yang penting sehingga mempengaruhi health 

belief model individu. Kurangnya pengetahuan akan menyebabkan individu 

merasa tidak rentan terhadap gangguan, yang dalam suatu penelitian yang 

dilakukan oleh Edmonds dan kawan – kawan adalah osteoporosis. Karakteristik 

psikololgis merupakan faktor yang mempengaruhi health belief model individu 

(Conner, 2003). Dalam penelitian ini, karakteristik psikologis yang 
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mempengaruhi health belief model kedua responden adalah ketakutan kedua 

responden menjalani pengobatan secara medis. 

Beberapa factor Health Belief Model berbasis kognitif (seperti keyakinan 

dan sikap) dan berkaitan dengan proses berfikir yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan individu dalam menentukan cara sehat individu. Dalam kajian 

psikologi kesehatan, persepsi individu dalam melakukan atau memilih perilaku 

sehat dikaji dalam teori Health Belief Model (HBM). HBM adalah model 

kepercayaan kesehatan individu dalam menentukan sikap melakukan atau tidak 

melakukan perilaku kesehatan (Conner, 2005). 

 


