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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Melitus Tipe 2 

2.1.1 Definisi 

Diabetes Melitus Tipe 2 adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai 

dengan kenaikan kadar glukosa darah diatas normal akibat gangguan sekresi 

insulin oleh sel beta pankreas atau disebut juga resistensi insulin. Penyakit ini 

ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara 

absolut atau relatif dari kejadian atau sekresi insulin (Fatimah, 2015). Hal ini 

disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam melepas atau menggunakan 

insulin secara efektif.  Insulin merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh pankreas 

dalam mengatur kadar glukosa darah dalam tubuh. Saat sel beta pankreas 

memproduksi insulin maka akan terjadi perpindahan glukosa ke dalam sel 

sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sabagai cadangan energi 

(Haida Kurnia Putri & Atoillah Isfandiari, 2013). 

2.1.2 Epidemiologi 

Diabetes melitus adalah suatu penyakit metabolic penyebab kematian dengan 

urutan ketiga di dunia, setelah kanker dan penyakit jantung. Diabetes mellitus 

tipe 2 merupakan jenis DM yang menyumbang prosentase sebesar 90-95% dari 
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seluruh kejadian diabetes (Alifaradila Rachmayanti, et al., 2017). Menurut Pusat 

Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2013, 

menyatakan bahwa dari jumlah masyarakat Indonesia yang terbagi atas 33 

provinsi, penderita DM tipe 2 yang berusia >14 tahun sebanyak 176.689.336 

jiwa. Dari jumlah yang sudah disebutkan tersebut, baru sebanyak 2.650.340 jiwa 

yang tereteksi sedangkan sisanya belum pernah didiagnosis oleh dokter 

menderita kencing manis tipe 2 (Adhitya Prawirasatra, et al., 2017). 

 International Diabetes Federation (IDF) menyebutkan bahwa, Indonesia 

menempati urutan ketujuh sebagai Negara dengan jumlah penderita DM 

tertinggi, yaitu sekitar 7,6 juta jiwa. Dipreduksikan bahwa Indonesia akan masuk 

ke dalam peringkat 5 teratas penderita diabetes melitus terbanyak di dunia pada 

tahun 2030 (Alifaradila Rachmayanti, et al., 2017). Studi epidemiologi 

menunjukkan bahwa prevalensi DM maupun Gangguan Toleransi Glukosa 

(GTG) meningkat seiring dengan pertambahan usia, menetap sebelum akhirnya 

menurun. Pada usia 20 tahun keatas, lebih dari 10 orang mengalami komplikasi 

akibat diabetes sedangkan pada usia 65 tahun keatas, kasus DM tipe 2 ini 

meningkat 1-4 kali lipat (IDF, 2013). Adapun prevalensi pada orang dewasa yaitu 

sebesar 2,5% pada pria dan 5,9% pada wanita. Prevalensi tertinggi terjadi pada 

kelompok wanita berusia 41-55 tahun (Mirza, 2017). 

2.1.3 Manifestasi klinis 

 Gejala diabetes melitus dibedakan atas gejala akut dan kronik 
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a. Gejala akut diabetes melitus yaitu polyphagia (banyak makan), 

polydipsia (banyak minum), poliuria (banyak kencing atau sering kencing 

di malam hari), nafsu makan bertambah namun berat badan menurun 

dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu), serta mudah mengalami 

kelelahan (Fatimah, 2015). 

b. Gejala kronik  diabetes mellitus seperti  rasa kesemutan, kelainan kulit, 

mudah mengantuk, gigi mudah goyah dan mudah lepas, gatal, bisul yang 

sulit sembuh, penglihatan kabur gangguan refraksi mata, diplopia, mulut 

kering, impotensi pada pria, dan pruritus vulva pada wanita (Fatimah, 

2015). 

Sedangkan menurut International Diabetes Federation tahun 2017, juga 

disebutkan manifestasi klinis dari DM tipe 2 yaitu penderita dapat mengalami 

proses penyembuhan luka yang lama (International Diabetes Federation, 2017) 

2.1.4 Faktor Risiko 

 Ketidakberhasilan dalam penatalaksaan penyandang DM Tipe 2 sebagian besar 

disebabkan oleh factor lingkungan dan juga gaya hidup. Faktor lingkungan 

berdasarkan teori bloom merupakan faktor ekternal yang mempengaruhi 

kesehatan seorang individu. Sedangkan gaya hidup merupakan faktor internal 

yang mempengaruhi kesehatan seseorang (Endra, 2016). Faktor lingkungan dan 

factor gaya hidup akan saling mempengaruhi.  

a. Genetik 
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DM tipe 2 berasal dari interaksi genetis dan berbagai factor mental. 

Resiko terkena DM tipe 2 akan meningkat 2-6 kali apabila orang tua atau 

saudara kandung memiliki riwayat penyakit ini (Fatimah, 2015). 

Pengaruh factor genetik terhadap penyakit ini dapat dilihat dari tingginya 

angka penderita diabetes dari orang tua yang memiliki riwayat diabetes 

mellitus sebelumnya (Betteng, et al., 2014). Jika salah satu orang tua 

memiliki riwayat DM tipe 2 maka prevalensi diturunkannya penyakit DM 

sebesar 15%. Sedangkan apabila kedua orang tua sama-sama mengidap 

penyakit DM tipe 2 maka risiko pengembangannya sebesar 75%. 

Demikian pula dengan saudara kembar tidak identik, risiko 

pengembangannya sebanyak 10%. Serta saudara kembar yang identic 

risiko diturunkan sebanyak 90% (Diabetes UK, 2010). 

b. Gaya Hidup (Perilaku) 

i. Aktivitas Fisik 

Pada usia 40-an merupakan usia yang rentan seseorang mengalami 

obesitas karena kurang aktifnya dalam beraktivitas fisik sehari-hari. 

Menurunnya gerak badan menjadi salah satu pengaruh kegagalan dalam 

penatalaksanaan DM tipe 2. Aktivitas yang dimaksud yaitu setiap gerak 

tubuh yang dapat mengurangi kalori, seperti naik turun tangga, menyapu, 

berkebun, berolahraga, dan menyetrika (Lailatul Lathifah, 2017). 

Terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa darah, 

pada derajat kegemukan dengan IMT > 23 dapat menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200 mg% (Fatimah, 2015).  
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Obesitas adalah factor resiko yang paling kuat untuk pencetus DM tipe 

2 yaitu dapat menyumbang 80-85 persen (Diabetes UK, 2015). Individu 

yang mengalami obesitas akan lebih mudah mengalami resistensi insulin 

dibandingkan dengan individu dengan berat badan yang normal. Hal ini 

disebabkan oleh peningkatan adipositas pada orang obes sehingga dapat 

menyebabkan penurunan sensitivitas insulin (International Diabetes 

Federation, 2017).  

ii. Pola Makan 

Suatu daerah yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian 

sebagai petani dan rata-rata penduduk kelas menegah ke bawah 

cenderung lebih sering makan-makanan yang tinggi karbohidrat dan 

gorengan yang kaya akan lemak karena makanan tersebut tidak terlalu 

mahal (Adhitya Prawirasatra, et al., 2017). Selain itu, masyarakat dengan 

pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas sehingga 

berdampak pada pemilihan makanan yang tidak tepat dan pola makan 

yang tidak terkontrol. Hal ini berbeda dengan seseorang dengan 

pendidikan tinggi yang cenderung merasionalkan terlebih dahulu 

informasi yang diterimanya sebelum mengambil sikap (Noor, et al., 

2018). Ketidakpatuhan penderita DM tipe 2 terhadap pengaturan pola 

makan oleh ahli gizi atau tenaga medis lainnya dan juga tidak makan 

sesuai dengan jadwal menjadi penyebab kegagalan dalam 

penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 (Ayu & Lestari, 2018).   
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 Terdapat 3 indikator capaian pada diet pasien DM yaitu ketepatan waktu 

dalam pemberian makanan, sisa makanan yang tidak termakan dan 

kesalahan pemberian makanan. Sisa makanan adalah wujud dari 

ketidakpatuhan penderita DM. Ketidakpatuhan tersebut dapat 

menyebabkan menurunnya kesehatan pasien DM tipe 2. Menurut Niven 

(2002), ketidakpatuhan dipengaruhi oleh empat factor yaitu keyakinan, 

sikap dan kepribadian pemahaman terhadap intruksi, isolasi sosial dan 

keluarga, serta kualitas terhadap intruksi. Pasien akan patuh apabila 

paham terhadap intruksi yang diberikan (Ilmah & Rochmah, 2015). 

c. Usia 

Diabetes tipe 2 biasanya muncul pada usia 40 tahun keatas. Namun, baru-

baru ini lebih banyak anak yang terdiagnosis penyakit metabolic ini 

(Diabetes UK, 2010). Peningkatan risiko diabetes seiring dengan 

pertambahan usia. Adanya proses penuaan menyebabkan semakin 

berkurangnya sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin dalam kadar 

yang terkontrol  (Arisma, et al., 2017).  

d. Etnik  

Diabetes mellitus tipe 2 6 kali lebih banyak terjadi pada orang-orang 

keturunan Asia Selatan dan 3 kali lebih umum diantara keturunan asal 

Afrika dan Afrika-Karibia. Prevalensi DM tipe 2 menurut kelompok etnis 

adalah sebagai berikut, pada etnis berkulit putih sebesar 1,7%, semua 

etnis minoritas 5,7%, Karibia-Arika 5,3%, semua orang Asia Selatan 
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sebesar 6,2%, India atau Asia Afrika 4,7%, Pakistan atau Bangladesh 

8,9%, serta Cina dengan prevalensi standar 3,0% (Diabetes UK, 2015).  

 

 2.1.5 Diagnosis 

Apabila ditemukan gejala khas seperti polydipsia, polyuria, polifagi, 

badan terasa lemas, serta terjadi penurunan berat badan maka kecurigaan 

terhadap diabetes mellitus perlu dipikirkan. Penegakkan diagnosis 

diabetes mellitus cukup dapat dilakukan dengan melihat hasil 

pemeriksaan GDS ≥ 200 mg/dl atau GDP ≥ 126 mg/dl (Fatimah, 2015). 

Pemeriksaan glukosa abnormal ini cukup dilakukan satu kali saja untuk 

penegakkan diagnosis T2DM (Purnamasari, 2015). Namun, apabila 

ditemukan gejala tidak khas seperti rasa kesemutan, kelainan kulit, mudah 

mengantuk, gigi mudah goyah dan mudah lepas, gatal, bisul yang sulit 

sembuh, adanya gangguan refraksi mata, saat mata melihat seperti 

double, xerostomia, disfungsi ereksi, dan rasa gatal pada area genital 

wanita maka dilakukan pemeriksaan glukosa darah abnormal sebanyak 

dua kali (Purnamasari, 2015). 

Pada gejala DMT2 yang tidak khas dengan kadar GDP 110-125 mg/dl 

dan GDS 110-199 mg/dl maupun hasil kadar GDP < 126 mg/dl dan GDS 

< 200 mg/dl dari gejala khas dapat dilakukan Tes Toleransi Oral Glukosa 

(TTGO) GD 2 jam. TTGO dilakukan dengan cara memberikan beban 

glukosa sebesar 75 gram (Rahayu, et al., 2018). Jika hasil kadar gula 
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darah sebesar ≥ 200 mg/dl dapat ditegakkan diagnosis T2DM. Apabila 

kadar GD antara 140-199 mg/dl maka terjadi Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT). Serta jika didapatkan kadar GD < 140 mg/dl berarti 

pasien dalam kondisi Gula Darah Puasa Terganggu (GDPT) 

(Purnamasari, 2015). Ketika selesai dalam penegakkan diagnosis DMT2 

maka melakukan evaluasi terhadap status gizi, komplikasi, serta 

melakukan perencanaan makan sesuai dengan kebutuhan penderita 

(Purnamasari, 2015). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Algoritma Diagnosis DM Tipe 2 

Terdapat 2 pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu uji diagnostic diabetes 

mellitus dan pemeriksaan penyaring. Pada mereka yang memperlihatkan adanya 
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gejala DM maka dilakukan uji diagnostic diabetes mellitus, sedangkan bila tidak 

terlihat adanya gejala DM namun memiliki resiko terkena DM. dapat dilakukan 

pemeriksaan penyaring. Pemeriksaan penyaring bermanfaat untuk mendeteksi 

penyandang DM, TGT dan GDPT sehingga dengan segera dapat dilakukan 

penanganan yang tepat. Koponen pemeriksaan penyaring yaitu konsentrasi GDS 

atau GDP lalu  dilanjutkan dengan TTGO (Purnamasari, 2015). 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

penderita diabetes mellitus tipe 2. Tujuan penatalaksanaan terdiri atas tujuan 

pendek dan tujuan panjang. Tujuan pendek untuk menghilangkan keluhahan dan 

tanda DM, mempertahankan rasa nyaman, dan mencapai target pengendalian 

glukosa darah, sedangkan tujuan jangka panjangnya untuk menghambat 

progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Tujuan 

akhir pengelolaan DM adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. Dalam 

mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya pengendalian glukosa darah, berat 

badan, tekanan darah, serta profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara 

holistic dengan membiasakan perawatan mandiri dan perubahan perilaku 

(Fatimah, 2015). 

Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan penatalaksanaan 

pasien DM tipe 2 yaitu : 

a. Diet 
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Penderita DM tipe 2 lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi 

serat terutama yang mengandung indeks glikemik yang rendah seperti 

kacang-kacangan sereal, anggur dan kentang serta mengurangi makan-

makanan yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Dalam hal ini, 

dasar dalam pengaturan makan pada penderita diabetes mirip dengan 

petunjuk makan pada penduduk sehat pada umumnya yaitu jenis makanan 

yang balance dan sinkron dengan kebutuhan kalori serta zat gizi pada setiap 

orang (Fatimah, 2015). Namun, pada pasien DM tipe 2 yang berisiko tinggi 

untuk terjadi komplikasi, jumlah kalori yang diberikan harus dikurangi. 

Asupan kacang-kacangan, yogurt, kopi dan teh dikaitkan dengan 

mengurangi risiko diabetes. Sebaliknya, pada konsumsi daging merah dan 

minuman maupun makanan manis dikaitkan dengan peningkatan risiko DM 

tipe 2 (Freinke, 2018).  Perlu ditekankan akan pentingnya pengaturan 3J 

yaitu Jadwal makan, Jenis makanan dan Jumlah makanan, terpenting pada 

pengidap DM yang sedang menggunakan Obat Hipoglikemi Oral (OHO) 

atau insulin. (Fatimah, 2015).   

b. Aktivitas Fisik 

Pentingnya aktifitas fisik pada mereka yang tervonis menderita penyakit 

T2DM dalam pengontrolan kadar GD dalam darah. Hal ini terjadi dengan 

alasan bahwa pada saat melakukan aktivitas otot, terdapat pemakaian 

glukosa oleh otot sehingga glukosa dalam darah dapat mengalami 

penurunan (Indriyani, et al., 2015). Departemen Kesehatan menganjurkan 

bahwa setidaknya setiap orang melakukan aktivitas fisik selama 30 menit 
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sehari 5 kali dalam satu minggu atau lebih (Diabetes UK, 2015). Latihan 

fisik yang dapat dilakukan salah satunya adalah yoga.  Apabila melakukan 

yoga dengan tekun dan teratur selama 30-45 menit, tiga kali dalam satu 

minggu selama 90 hari  dapat mengontrol kadar glukosa darah (Bindra, et 

al., 2013). Aktivitas fisik dengan intensitas sedang telah terbukti dapat 

memperbaiki sensitivitas insulin yang menurun dan mengurangi lemak 

perut pada anak-anak dan dewasa muda (Freinke, 2018). 

c. Terapi  

Apabila dokter telah memberikan diagnosis bahwa pasien menderita T2DM 

maka langkah awal yang dilakukan yaitu dilakukan terapi non farmakologi 

terlebih dahulu seperti modifikasi diet dan menambah intensitas aktivitas 

fisik seperti olahraga (Fatimah, 2015). Olahraga yang dilakukan dapat 

berupa olahraga aerobic, berenang, bersepeda maupun berlari. Apabila 

penderita DMT2 sudah lanjut usia maka dapat melakukan olahraga yang 

tidak terlalu high impact karena dikhawatirkan akan terjadi cidera pada 

tulang. Apabila pengendalian secara non farmakologi atau non 

medikamentosa belum tercapai maka dapat dilakukan pemberian terapi 

medikamentosa seperta Obat Oral Antidiabetik (OAD) dengan tetap 

mempertahankan terapi non farmakologi (Fatimah, 2015). Jika dengan 

intervensi farmakologi maupun non farmakologi tidak dapat mencapai 

target intervensi maka dapat diberikan injeksi insulin sesuai kebutuhan 

unitnya (Soegondo, 2015).  
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Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat 

oral dan bentuk suntikan (Eliana, 2015). 

1. Obat Antihiperglikemia Oral 

Berdasarkan cara kerjanya, obat antihiperglikemia oral dibagi menjadi 

5 golongan: 

1) Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue): Sulfonilurea dan 

Glinid 

a. Sulfonilurea 

Obat golongan ini mempunyai efek utama memacu sekresi insulin 

oleh sel beta pancreas. 

b. Glinid 

Glinid merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonilurea, 

dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. 

Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. 

2) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin: Metformin dan 

Tiazolidindion (TZD). 

a. Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa 

hati (glukoneogenesis), dan memperbaiki ambilan glukosa perifer. 

Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus 

DMT2. 

b. Tiazolidindion (TZD) merupakan agonis dari Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), suatu reseptor 
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inti termasuk di sel otot, lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai 

efek menurunkan resistensi insulin dengan jumlah protein 

pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di 

perifer. Obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal 

jantung (NYHA FC IIIIV) karena dapat memperberat edema/retensi 

cairan. Hati-hati pada gangguan faal hati, dan bila diberikan perlu 

pemantauan faal hati secara berkala. Obat yang masuk dalam 

golongan ini adalah Pioglitazone. 

3) Penghambat Absorpsi Glukosa: Penghambat Glukosidase Alfa. Obat 

ini bekerja dengan memperlambat absorbsi glukosa dalam usus 

halus, sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah 

sesudah makan. Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan bila 

GFR ≤30ml/min/1,73 m2 , gangguan faal hati yang berat, irritable 

bowel syndrome. 

4) Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl Peptidase-IV) Obat golongan 

penghambat DPP-IV menghambat kerja enzim DPP-IV sehingga 

GLP-1 (Glucose Like Peptide-1) tetap dalam konsentrasi yang tinggi 

dalam bentuk aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi 

insulin dan menekan sekresi glukagon bergantung kadar glukosa 

darah (glucose dependent). 

5) Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 2) Obat 

golongan penghambat SGLT-2 merupakan obat antidiabetes oral 

jenis baru yang menghambat reabsorpsi glukosa di tubuli distal ginjal 
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dengan cara menghambat transporter glukosa SGLT-2. Obat yang 

termasuk golongan ini antara lain: Canagliflozin, Empagliflozin, 

Dapagliflozin, Ipragliflozin. 

 

2.2 Apgar Family 

2.2.1 Definisi 

Skor apgar keluarga merupakan suatu metode praktik yang dapat digunakan 

untuk screening fungsi keluarga secara cepat dan dalam waktu singkat. Alat ini 

digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dalam suatu hubungan diantara 

anggota keluarga (Peni Julianti, et al., 2017).  Apgar Family diciptakan oleh 

Smilkstein pada tahun 1982. Metode ini dapat digunakan dalam mengetahui 

terjadinya disfungsi keluarga serta mempunyai reliabilitas dan validitas yang 

adekuat untuk mengukur tingkat kepuasan mengenai hubungan keluarga secara 

individual, juga beratnya disfungsi keluarga. 

Pada metode ini dilakukan penilaiaan terhadap lima fungsi pokok keluarga 

(Endra, 2016), yaitu : 

1) Adaptasi (Adaptation) 

Kemampuan anggota keluarga tersebut beradaptasi dengan anggota 

keluarga yang lain, serta peneriman, dukungan dan saran dari 

anggota keluarga yang lain. Apabila ada problem, dapat kembali ke 

keluarga, menerima bantuan yang diperlukan. 
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2) Kemitraan (Partnership) 

Menggambarkan komunikasi, saling berbagi/membagi, saling 

mengisi antar anggota keluarga dalam segala masalah yang dialami 

oleh anggota keluarga tersebut. Berbagi dalam mengatasi problem, 

bermusyawarah dan penentuan keputusan. 

3) Pertumbuhan (Growth) 

Menggambarkan dukungan keluarga terhadap hal-hal baru, 

kebebasan untuk mendewasakan anggota keluarga tersebut. Dalam 

hal ini adalah kegiatan atau aktivitas yang mendapat dukungan dari 

keluarga. 

4) Kasih Sayang (Affection) 

Menggambarkan hubungan kasih sayang dan interaksi emosional 

yang terjadi dalam/antar anggota keluarga. Dalam hal ini bagaimana 

cara keluarga mengungkapkan rasa sayang dan menanggapi emosi. 

5) Resolve (Kebersamaan)  

Menggambarkan kepuasan anggota keluarga tentang kebersamaan 

dalam membagi waktu, materi dan ruang bersama anggota keluarga 

yang lain. Dalam hal ini berarti membagi waktu yang ada untuk 

interaksi dalam keluarga. 

2.2.2 Bentuk Keluarga Berdasarkan Jenis Anggota Keluarga 

 Bentuk keluarga berdasarkan jenis anggota keluarga dibedakan menjadi 10 

macam (Endra, 2016), yaitu : 
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a. Nuclear family adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. 

b. Extended family adalah keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup 

bersama dalam satu rumah, seperti nuclear family disertai: paman, tante, orang 

tua (kakek-nenek), keponakan. 

c. Blended family adalah keluarga yang terdiri dari duda atau janda (karena 

perceraian) yang menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan 

sebelumnya. 

d. Serial family adalah keluarga yang terdiri dari laki-laki atau perempuan yang 

telah menikah berkali-kali kemudian mendapatkan pasangan dan keluarga 

sepanjang hidupnya tetapi hanya sekali mempunya nuclear family. 

e. Composite family adalah keluarga dengan perkawinan poligami dan hidup atau 

tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah. 

f. Cahabitation family adalah keluarga dengan dua orang tua atau pasangan yang 

tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. 

g. Conjungal family yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-

anak mereka, dimana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua 

pihak orang tua. 

h. Keluarga “Dyad” yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri 

tanpa anak. 

i. “Single Parent” yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua 

(ayah/ibu) dengan anak (kandung/angkat). Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

perceraian atau kematian. 
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j. Commune family yaitu beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang 

tidak ada hubungan saudara yang hidup bersama dalam satu rumah, sumber 

dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan 

melalui aktivitas kelompok atau membesarkan anak bersama. 

 

2.2.3 Kuesioner Apgar Keluarga 

Kuesioner apgar keluarga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

menilai fungsi internal keluarga dengan menilai fungsi afeksi atau perhatian, 

hubungan kerjasama, pertumbuhan cara menangani masalah, dan membagi waktu 

dengan keluarga. Dengan apgar keluarga,  kita dapat melakukan skrining singkat 

untuk merefleksikan kepuasan anggota keluarga terhadap status fungsional 

keluarga (Dewi & Puspitosari, 2010). 

Untuk setiap jawaban sering/ selalu diberikan nilai 2, jawaban kadang-kadang 

diberi nilai 1 sedangkan jawaban jarang/ tidak pernah diberi nilai 0, kemudian lima 

nilai tersebut dijumlahkan, selanjutnya dinilai sebagai berikut (Endra, 2016): 

1. 7-10 berarti keluarga sehat, dalam arti setiap anggota keluarga saling 

mendukung satu sama lain.  

2. 4-6 berarti keluarga kurang sehat, dalam arti hubungan antar anggota 

keluarga perlu untuk lebih ditingkatkan. 

3. 0-3 berarti keluarga tidak sehat, dalam arti sangat memerlukan banyak 

perbaikan untuk lebih meningkatkan hubungan antar anggota keluarga. 
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2.2.4 Pengkajian Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga berkaitan dengan cara keluarga beperilaku satu sama lain dan 

dengan kualitas hubungan. Fungsi keluarga disebut sebagai komponen terpenting 

dalam menentukan kualitas kesehatan keluarga. Pengkajian mengenai fungsi 

tubuh lebih memerlukan ketrampilan pewawancara daripada pengkajian struktur 

tubuh dan lebih baik dilakukan setelah pengkajian struktur tubuh (Syafitri, 2015). 

Seseorang dengan dukungan keluarga yang baik dapat dikatakan merasa puas 

dengan dukungan dari keluarganya akan memiliki resiko komplikasi DM yang 

lebih rendah. Sebaliknya, apabila seseorang kurang puas akan dukungan dari 

keluarganya cenderung akan terjadi komplikasi DM yang lebih tinggi. Dengan 

adanya dukunya dari keluarga, membuat seseorang lebih baik dalam menjaga 

pola hidupnya sehingga mudah untuk mengontrol kadar glukosa darahnya 

(Nuraisyah, et al., 2017). 

Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien DM maka dibutuhkan dukungan 

dari orang lain, khususnya keluarga.  Hal ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Green dan Kreuter (1999), bahwa salah satu factor penguat 

(Reinforcing factors) yang menentukan perilaku kesehatan individu adalah 

dukungan keluarga. Menurut Ali (2009), dukungan keluarga merupakan sikap, 

tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. Dukungan bisa 

berasal dari orang tua, anak, suami, istri atau saudara yang memiliki hubungan 

dekat dengan penderita, dimana bentuk dukungan bisa dalam bentuk informasi, 
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tingkah laku tertentu atau materi yang dapat menjadikan individu merasa 

disayangi, diperhatikan, dan dicintai (Mirza, 2017). 

Aspek dukungan keluarga berkaitan dengan kadar glukosa darah dalam 

mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2. Dukungan keluarga 

berupa kehangatan, keramahan, dan kenyamanan yang terkait dengan monitoring 

glukosa, diet, dan latihan yang dapat meningkatkan efikasi diri pasien sehingga 

mendukung dalam keberhasilan merawat diri sendiri agar menghasilkan kualitas 

hidup yang baik. Dukungan keluarga berpengaruh pada sikap dan kebutuhan 

belajar pasien DM tipe 2 dengan cara menolak atau menerima dukungan baik 

secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Pasien DM tipe 2 akan lebih positif 

mempelajari DM apabila keluarga memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam 

pendidikan kesehatan (Nuraisyah, et al., 2017). 

 


