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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) atau kencing manis adalah kelainan metabolis yang 

disebabkan oleh berbagai faktor, dengan gejala - gejala berupa hiperglikemi 

(peningkatan kadar gula darah) kronis dan gangguan metabolism pada karbohidrat, 

lemak dan protein. Hiperglikemi disebabkan adanya defisiensi sekresi hormon 

insulin, aktivitas insulin maupun keduanya, defisiensi transporter (pengangkut) 

glukosa, atau keduanya (Susilo, 2011). Diabetes mellitus tipe I adalah Diabetes 

mellitus yang disebabkan karena keturunan, dan Diabetes mellitus tipe II adalah 

Diabetes mellitus yang disebabkan oleh life style atau gaya hidup (Ardianto, 2004) 

Jumlah penderita Diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya. 

Prevalensi diabetes mellitus di seluruh dunia juga mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Pada tahun 1992, lebih dari 100 juta penduduk dunia menderita 

Diabetes mellitus dan pada tahun 1980 mencapai 5,8 juta orang dan pada tahun 

2003 meningkat menjadi 13,8 juta orang. Indonesia mencapai urutan keempat 

dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika 

Serikat. Dengan prevalensi 8,4% dari total penduduk, diperkirakan pada tahun 1995 

terdapat 4,5 juta pengidap diabetes dan pada tahun 2025 diperkirakan meningkat 

menjadi 12,4 juta penderita (Depkes, 2009) 

Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) memproyeksikan jumlah penderita 

diabetes di indonesia akan membengkak sekitar 24 juta orang pada 2025. Angka ini 

melonjak hamper dua kali lipat dari angka penderita Diabetes mellitus (yang biasa 

disebut dengan diabetisi) saat ini, yaitu sekitar 12 juta orang. Jika dibiarkan masalah 

DM di Indonesia akan berdampak besar pada bidang ekonomi. Ini disebabkan biaya 

penanganan Diabetes mellitus sangat besar, terutama kalau komplikasi sudah 

terjadi. Menurut data Depatemen Kesehatan pada 2008, terdapat 5,7% dari jumlah 

penduduk Indonesia, atau 12 juta orang, menderita Diabetes mellitus. Orang yang 

masuk ke dalam golongan pra-Diabetes mellitus telah mencapai 11% (Susilo, 

2011). 
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Lima dasar pengobatan Diabetes mellitus yang dinamakan Pantalogi terapi 

Diabetes mellitus, yaitu Diet Diabetes , Latihan Fisik (LF), Penyuluhan Kesehatan 

Masyarakat (PKM). Ketiga ini merupakan terapi primer, kecuali latihan fisik yang 

juga merupakan terapi sekunder. Yang keempat Obat hipoglikemi (OAD dan 

Insulin) dan yang terakhir Cangkok Pankreas (Tjokroprawiro, 2001). Sebaiknya 

mengukur gula darah sebelum makan dan sesudah bangun tidur. Gula darah dapat 

diukur dirumah, di sekolah, atau tempat kerja. Hal ini berarti idealnya penderita 

diabetes memantau gula darahnya 4 kali sehari (Wetherill, 2011). 

Obat anti diabetes (OAD) dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu 

Golongan Sulfonilurea (Generasi I dan Generasi II) dan Golongan Biguanide. 

Kebanyakan yang beredar di Indonesia sekarang ini adalah OAD dari Generasi II, 

kecuali chlorpropamide. Meskipun semua OAD mempunyai mekanisme kerja yang 

hampir sama, tetapi dari beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya kekhususan 

dari beberapa OAD yang tersedia, seperti Chlorpropamide (Diabenese), 

Tolazamide (Tolinase), Glibenclamide (Euglicon/Daonil), Gliclazide (Diamicron), 

Gliquidone (Glurenorm), Glipizide (Minidiab), Glibonuride (Glutril), Biguanide 

(Metformin) (Tjokroprawiro, 2001). 

Ketepatan penggunaan suatu obat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

suatu terapi karena dapat meningkatkan kualitas kesehatan pasien sehingga perlu 

diperhatikan penggunaan obat secara tepat yang meliputi tepat diagnosis, tepat 

indikasi penyakit, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat dengan kondisi pasien, 

waspada efek samping, efektif dan aman, tepat tindak lanjut, tepat penyerahan obat, 

dan kepatuhan pasien (Depkes, 2008). Ketepatan penggunaan obat tidak terlepas 

dari faktor perilaku kesehatan, dimana merupakan suatu respon seseorang terhadap 

stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

serta lingkungan. Faktor perilaku kesehatan sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian keberhasilan suatu terapi bagi pasien. Hasil terapi tidak akan tercapai 

secara optimal jika tidak adanya kesadaran pada pasien itu sendiri bahkan dapat 

menyebabkan kegagalan terapi serta dapat menimbulkan komplikasi yang 

merugikan. 

Lawrence Green menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan 

bahwa kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor perilaku. Perilaku 
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manusia   dari   tingkat   kesehatan'  terbentuk   dari   tiga   faktor   yaitu   faktor 

predisposisi, faktor pemungkin atau pendukung, dan faktor penguat. Faktor 

predisposisi mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, 

tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan, persepsi maupun, tingkat pendidikan. Faktor pemungkin mencakup 

ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, dan 

kondisi ekonomi. Faktor penguat meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh 

masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku petugas kesehatan, termasuk juga 

peraturan, undang-undang yang terkait masalah kesehatan (Notoatmodjo, 2012). 

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan ketepatan penggunaan obat oral 

antidiabetes mellitus perlu ditunjang dengan adanya penelitian yang berkaitan 

dengan ketepatan penggunaan obat oral antidiabetes mellitus. Dalam penelitian ini 

akan diamati faktor perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan 

penggunaan obat oral antiabetes mellitus. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian non 

experimental dengan rancangan penelitian observasional analitik melalui kuisioner. 

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang karena 

merupakan salah satu kecamatan yang terdapat banyak apotek serta banyak kasus 

pasien diabetes mellitus sehingga  informasi cukup cepat diperoleh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Faktor perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan 

obat oral diabetes mellitus pada masyarakat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor perilaku 

apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan penggunaan obat oral antidiabetes 

mellitus. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini: 
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1. Mengidentifikasi faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap yang 

berpengaruh terhadap penggunaan obat oral antidiabetes mellitus yang tepat. 

2. Mengidentifikasi faktor pemungkin yaitu ketersediaan sarana dan kemudahan 

mencapai sarana yang berpengaruh terhadap penggunaan obat oral andiabetes 

mellitus yang tepat 

3. Mengidentifikasi faktor penguat yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan  

yang berpengaruh terhadap penggunaan obat oral antidiabetes mellitus yang 

tepat 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari lebih jauh kondisi dimasyarakat khususnya berkaitan dengan 

penggunaan obat oral antidiabetes mellitus. 

2. Mengetahui  faktor-faktor perilaku yang berpengaruh terhadap ketepatan 

penggunaan obat oral antidiabetes mellitus pada masyarakat. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk memberikan 

solusi bagi masyarakat terkait ketepatan penggunaan obat oral antidiabetes 

mellitus. 

 


