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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Diabetes merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang  ditandai dengan 

hiperglikemik akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya.  

Keadaan hiperglikemik kronis pada diabetes dapat mengakibatkan disfungsi dan 

kegagalan pada organ terutama mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah.  Diabetes 

merupakan penyakit kronis yang membutuhkan penjagaan medis dan manajemen 

diri yang berkelanjutan untuk membantu mencegah komplikasi akut dan 

komplikasi berkepanjangan yang mungkin timbul1. 

 Prevalensi jumlah kasus diabetes menurut IDF terdapat 382 juta orang hidup 

dengan diabetes di dunia pada tahun 2013. Tahun 2035 diestimasikan akan 

meningkat menjadi 592 juta orang. Diperkirakan dari 382 juta orang tersebut, 175 

diantaranya belum terdiagnosis sehingga terancam berkembang progresif menjadi 

komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan. September 2013 WHO 

menjelaskan bahwa jumlah penderita DM di dunia mencapai 347 juta jiwa dan lebih 

dari 80% kematian akibat DM terjadi. Indonesia merupakan Negara yang 

menempati urutan ke 4 di dunia pada tahun 2010 dengan jumlah penderita DM   
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sebanyak 8,4 juta jiwa diperkirakan meningkat pada tahun 2030 dengan jumlah 

penderita DM sebanyak 21,3 juta jiwa2. 

 DM  terdiagnosis dokter  atau  gejala sebesar  2,1  persen.  Prevalensi  diabetes  

yang  terdiagnosis  dokter  tertinggi  terdapat  di  DI Yogyakarta  (2,6%). Prevalensi 

diabetes yang terdiagnosis dokter  atau  gejala,  tertinggi terdapat di  Sulawesi 

Tengah (3,7%)3 

 Jumlah  kasus  Diabetes  Melitus  tergantung  insulin  di  Provinsi  Jawa Tengah 

pada tahun  2013  sebesar  9.376 kasus,  lebih  rendah  dibanding tahun 2012  

(19.493).  Kasus  tertinggi  di  Kabupaten  Brebes  dan  Kota  Semarang (1.095  

kasus).  Jumlah  kasus  DM  tidak  tergantung  insulin  lebih dikenal dengan DM 

tipe II, mengalami penurunan dari 181.543 kasus menjadi 142.925 kasus. 4 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya, orang dengan diabetes lebih mungkin 

mengalami kematian akibat penyakit jantung ketika mereka memiliki faktor risiko 

tinggi kolesterol serum , peningkatan tekanan darah sistolik, dan merokok. 3 

National diabetes audit medapatkan 9 komplikasi yang dapat timbul akibat dari 

diabetes diantaranya, angina, infark miokard, gagal jantung, stroke, retinopati, dan 

diabetes ketoasidosis.5 Morbiditas pada diabetes tipe 2 berhubungan dan 

komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. Pasien diabetes tipe 2 memiliki 

risiko lebih tinggi mengalami stroke, penyakit kardioaskuler dan kerusakan saraf 

tepi. 6 
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 Kegagalan pengobatan diabetes umumnya disebabkan oleh dosis tidak sesuai, 

efek obat yang tidak dikehendaki, pemilihan obat yang salah, dan adanya indikasi 

yang tidak dapat ditangani. Penderita DM bisa mengalami komplikasi, oleh karena 

itu perlu dicermati apakah ada indikasi penyakit lain yang tidak diobati. Munculnya 

efek obat yang tidak dikehendaki dapat diakibatkan oleh obat diberikan terlalu 

cepat menimbulkan hipoglikemik, penderita alergi dengan obat yang diberikan, 

penderita terindikasi faktor risiko yang membuat obat ini terlalu berisiko untuk 

digunakan.7 

 Ketidakpahaman pasien terhadap terapi yang sedang dijalaninya akan 

menyebabkan kegagalan terapi. Faktor tersebut diakibatkan kurangnya informasi 

dan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Biasanya karena 

kurangnya informasi mengenai hal-hal di atas, maka pasien melakukan self-

regulation terhadap terapi obat yang diterimanya. 8  

 Beberapa pengetahuan yang diperlukan bagi penderita DM adalah pengetahuan 

mengenai penyakit itu sendiri, diet, aktivitas fisik, pemberian insulin, dan 

pengukuran kadar glukosa darah mandiri. Pengetahuan lain juga diperlukan seperti 

faktor pencetus terjadi diabetes, tanda dan gejala diabetes, dan tatalaksana awal. 9 

 Perilaku pada DM seperti kepatuhan minum obat dan hal-hal yang dianjurkan 

pemeriksa. Pola diet yang baik dapat mengontrol kadar glukosa darah, diet yang 

dapat dilakukan pada penderita diabetes seperti mengurangi konsumsi gula, 

karbohidrat, memperbanyak serat. Aktivitas fisik dilakukan untuk membantu 
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metabolisme tubuh, sehingga sistem fisiologis tubuh dapat berfungsi dengan baik 

dan menurunkan kemungkinan timbul komplikasi diabetes. Pengetahuan mengenai 

pemberian insulin dilakukan agar tidak terjadi hipoglikemik sehingga penderita 

diabetes dalam keadaan stabil. Pengukuran kadar glukosa darah mandiri dilakukan 

agar dapat diketahui dengan mudah dan dapat dikontrol kadar glukosa setiap saat.9 

RSUP Dr Kariadi adalah rumah sakit negeri kelas A. Rumah sakit ini mampu 

memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah 

ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat. 

RSU Dr Kariadi tersedia 268 dokter, 239 lebih banyak daripada rumah sakit tipikal 

di Jawa Tengah. Namun, Penyakit Diabetes termasuk 10 besar kasus terbanyak di 

RSUP Dr. Kariadi. 10 

Penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat hubungan bermakna 

antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan diet pasien DM. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan didapatkan data bahwa pasien DM dengan tingkat 

pengetahuan yang tinggi berpeluang 1,6 kali untuk mematuhi diet DM 

dibandingkan dengan pasien DM tipe 2 yang mempunyai tingkat pengetahuan 

sedang dan rendah.11  

Penelitian di Bangladesh menyatakan bahwa pengetahuan dan tindakan yang 

tepat mengenai diabetes dianggap sebagai suatu alat yang dapat mengontrol 

diabetes. Pemberian edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan, 

tindakan yang tepat, dan kemampuan untuk mengontrol diabetes yang diharapkan 
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dapat meningkatkan manajemen dan perawatan diabetes. Namun, jika pengetahuan 

kurang dan tingkat kewaspadaan rendah dapat meningkat risiko terjadi komplikasi 

dan meningkatkan harga pembiayaan diabetes. 12 

Belum banyak penelitian yang membahas hubungan tingkat pengetahuan dan 

aspek perilaku dengan status kontrol glikemik, sehingga peneliti ingin mengetahui 

hal tersebut. Hal yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya adalah 

membandingkan status kontrol glikemik pasien diabetes menjadi kadar glikemik 

terkontrol dan tidak terkontrol yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan 

aspek perilaku mengenai diabetes. 

1.2 Permasalahan penelitian 

1.2.1 Umum 

 Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan aspek perilaku  

dengan status kontrol glikemik pasien diabetes melitus di RSUP Dr.Kariadi. 

1.2.2 Khusus  

1. Apakah tingkat pengetahuan  mengenai Diabetes berpengaruh terhadap status 

glikemik pasien Diabetes. 

2. Apakah aspek perilaku pasien dengan Diabetes berpengaruh terhadap status 

glikemik pasien Diabetes. 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 
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 Membuktikan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan aspek perilaku 

dengan status glikemik pasien Diabetes Melitus di RSUP Dr.Kariadi 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan status kontrol glikemik 

pada pasien Diabetes. 

2. Menganalisis hubungan aspek perilaku dengan dengan status kontrol glikemik 

pada pasien Diabetes 

 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Untuk institusi pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan   

mengenai hubungan tingkat pengetahuan dan aspek perilaku dengan status kontrol 

glikemik pada diabetes di RSUP Dr. Kariadi. 

2. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi kepada pelayanan kesehatan 

masyarakat mengenai arti penting dari hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku 

Diabetes dengan status kontrol glikemik dan dapat menjadi pertimbangan petugas 

pelayanan kesehatan untuk pemberian peyuluhan mengenai diabetes serta tindakan 

yang dapat dilakukan dan diperlukan pada pasien DM. 
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3. Untuk penelitian 

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya.  

1.5 Keaslian penelitian 

 Berdasarkan penelusuran pustaka, penelitian mengenai hubungan antara tingkat 

pengetahuan dan aspek perilaku dengan status kontrol glikemik di RSUP Dr. Kariadi 

belum pernah dilaporkan sebelumnya,beberapa penelitian terkait adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian 

No. Judul Metode Hasil 

1 Girish M Chavan et al. 

Knowledge about 

diabetes and 

relationship between 

compliance to the 

management among the 

diabetic patients from 

Rural Area of Sangli 

District, Maharashtra, 

India. Journal of family 

medicine and family 

care. 2015 Jul-Sep; 4(3): 

439–443 13 

 

Lokasi : 

Department of 

Community Medicine, 

Bharati Vidyapeeth 

Deemed University 

Medical College and 

Hospital, Sangli, 

Maharashtra, India 

Desain: 

cross-sectional study 

Subjek : 

Pasien dewasa yang 

menderita diabetes tipe 2 

yang telah diberi obat 

hipoglikemik selama 6 

bulan yang berada di 

Pemenuhan 

manajemen dari 

diabetes 

tergantung 

pengetahuan 

mengenai 

diabetes. 

 



8 
 

 
 

No. Judul Metode Hasil 

pelayanan kesehatan 

setempat.  

centre. 

Variabel: 

Variabel Terikat : 

Pengetahuan mengenai 

diabetes 

Variabel bebas: 

Usia, jenis kelamin, 

edukasi, okupasi, 

manajemen farmakologi 

dan non farmakologi 

yang diberikan. 

 

2 Yang S, Kong W, Hsue 

C, Fish AF, Chen Y, Guo 

X, et al. (2016) 

Knowledge of A1c 

Predicts Diabetes Self-

Management and A1c 

Level among Chinese 

Patients with Type 2 

Diabetes. PLoS ONE 

11(3): e0150753. 

doi:10.1371/journal.pone

.0150753 14 

Lokasi : 

the Hospital Ethical 

Committee of West China 

Hospital, Medical School 

Sichuan University. 

Desain : 

cross-sectional survey 

Subjek :  

50 pusat medis di china. 

Variabel : 

Variabel terikat : 

Pengetahuan mengenai 

status A1c. 

Variabel bebas : 

Pasien yang 

mempunyai 

pemahaman yang 

baik mengenai 

kadar status A1c 

menunjukkan 

manajemen diri 

dan perilaku yang 

signifikan  

Dan memiliki 

kadar A1c yang 

lebih rendah 

dibanding yang 

tidak memiliki 

pemahaman yang 

baik. 
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No. Judul Metode Hasil 

Demografi dan faktor 

klinis  

 

3 1. Sarah Stark Casagrande 

et al.  

Diabetes knowledge and 

its relationship with 

achieving treatment 

recommedations in a 

national sample of people 

with type 2 diabetes. 

American Diabetes 

Association. Diabetes 

Care 2012 

Jul; 35(7): 1556-1565 15 

Lokasi : 

America 

Desain : 

Descriptive analysis 

study 

Subjek : 

Data didapatkan dari 

1.233 orang dewasa yang 

dilaporkan mengalami 

diabetes pada interval 

tahun 2005-2008 oleh  

 

National Health and 

Nutrition Examination 

Survey. 

Variabel : 

Variabel terikat : 

Pegetahuan mengenai 

diabetes 

Variabel bebas : 

Penerimaan rekomendasi 

tatalaksana yang 

diperlukan. 

 

Edukasi diabetes 

dapat merubah 

kebiasaan dan 

menambah 

informasi yang 

diharapkan dapat 

timbul sikap yang 

sadar akan 

kebutuhan 

pengobatan. 

 

4 Javier Elcalada et al. 

Attitudes towards insulin 

initiation in type 2 

diabetes patients among a 

Lokasi: 

Spain 

Desain : 

Terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

orang yang 
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No. Judul Metode Hasil 

healthcare provider: a 

survey research. Elsevier 

Ireland ltd. 2016 16 

Two-phases 

observational descriptive 

study 

Subjek :  

380 pelayanan kesehatan 

yang professional 

dalambidang endokrin, 

penyakit dalam, dan 

perawat diabetes dari 20 

komuitas kesehatan dan 8 

rumah sakit dari 

the Spanish National 

Health System. 

Variabel : 

Variabel terikat: 

perilaku 

Variabel bebas: 

Inisiasi Penggunaan 

insulin pada diabetes tipe 

2 

professional 

dalam bidang 

endokrin dengan 

penyakit dalam. 

Bagian penyakit 

dalam lebih 

rendah dalam 

manajemen 

diabetes. 

Sehingga 

diperlukan 

pelatihan 

professional yang 

dapat 

meningkatkan 

kontrol glikemik 

pasien.   

 

 

 Dari hasil penelusuran penelitian –penelitian terdahulu yang tertera dalam 

tabel 1 diatas, belum ada penelitian yang telah dipublikasikan membahas perbandingan 

kadar kontrol glikemik pada diabetes terkontrol dan tidak terkontrol yang berhubungan 

dengan tingkat pengetahuan  dan perilaku pengelolaan Diabetes.  

 Perbedaan penelitian ini  dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada 

sampel penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitian. 
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1. Sampel dan lokasi penelitiannya adalah pasien dengan Diabetes Melitus 

terkontrol dan tidak terkontrol di RSUP Kariadi Semarang. 

2. Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, aspek perilaku serta status 

kontrol glikemik
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