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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Meningkatnya prevelensi diabetes mellitus dibeberapa Negara 

berkembang, akibat peningkatan kemakmuran di Negara yang bersangkutan, 

akhir-akhir ini banyak disoroti. Pendapatan perkapita dan perubahan gaya hidup 

terutama di kota-kota besar, menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit 

degenerativ, seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker dan diabetes 

mellitus. Menurut American Diabetes Association (ADA) 2005, Diabetes Melitus 

(DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (Soegondo, 2013).  

 Jumlah penderita diabetes melitus secara global terus meningkat setiap 

tahunnya. Menurut data yang dipublikasikan oleh World Health Organization 

(WHO) angka kejadian diabetes melitus di dunia berkembang dari 30 juta pada 

tahun 1985 menjadi 194 juta pada tahun 2006. Pada tahun 2025 diperkirakan 

angka ini terus meningkat mencapai 333 juta. Penderita diabetes melitus di 

Indonesia jumlahnya cukup fantastis, pada tahun 2006 ditemukan 14 juta diabetes 

melitus, WHO memperkirakan pada 2030 nanti sekitar 21,3 juta orang Indonesia 

akan terkena penyakit diabetes melitus. Data Departemen Kesehatan RI 

menyebutkan bahwa jumlah pasien rawat inap maupun rawat jalan di Rumah 

Sakit menempati urutan pertama dari seluruh penyakit endokrin adalah diabetes 

mellitus (Tandra, dalam Herlena & Widiyaningsih, 2013). 
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Penyakit Diabetes melitus sampai saat ini belum dapat disembuhkan. 

Tingginya prevalensi diabetes melitus yang sebagian besar adalah tergolong 

dalam diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh interaksi antara faktor-faktor 

kerentanan genetis dan paparan terhadap lingkungan. Faktor lingkungan yang 

diperkirakan dapat meningkatkan faktor risiko diabetes melitus tipe 2 adalah 

perubahan gaya hidup seseorang, diantaranya adalah kebiasaan makan yang tidak 

seimbang akan menyebabkan obesitas. Selain pola makan yang tidak seimbang, 

aktifitas fisik juga merupakan faktor risiko dalam memicu terjadinya diabetes 

melitus (Pandelaki, A.langi, Awad, 2013) 

Penyakit diabetes mellitus sendiri sampai saat ini tidak dapat 

disembuhkan, tetapi kadar gulanya dapat dikendalikan. Diabetesi harus mengikuti 

anjuran profesional kesehatan, agar kesehatannya tetap stabil dan tidak 

mengganggu aktifitasnya sehari-hari. Pengelolaan penyakit diabetes melitus ini 

akan berlangsung seumur hidup, maka diabetesi akan sangat rentan mengalami 

kejenuhan dan kebosanan dalam melaksanakan program-program pengelolaan 

yang harus diabetesi lakukan (Waspadji, 2013). 

Dari hasil penelitian yang penah dilakukan oleh Safitri (2013) dan Shapiro 

(2008) kepatuhan berhubungan dengan mengendalikan diri untuk tidak membuat 

kesehatannya semakin memburuk, karena ketika diabetes menyerang tubuh akan 

dengan mudah terjadi komplikasi dengan penyakit lainnya. 

 Penyakit diabetes dapat dicegah dengan cara mematuhi program-rogram 

pengelolahan diabetes yang dianjurkan oleh praktisi medis, namun tidak semua 

diabetesi berhasil atau sukses dalam melaksanakannya. Kegagalan diabetesi dalam 
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mengelola penyakit diabetes melitus dapat menyebabkan munculnya penyakit 

resiko yang ditimbulkan berupa komplikasi yang disebabkan oleh hiperglikemi 

dan hipoglikemi. Hiperglikemia dapat merusak saraf dan pembulu darah yang 

menuju jantung. Kondisi tersebut dapat  meningkatkan resiko serangan jantung, 

stroke, gagal ginjal, serta resiko lain. Selain itu efek jangka panjangnya adalah 

terjadinya kerusakan retina yang menyebabkan gangguan penglihatan bahkan 

kebutaan (Wijayakusuma, dalam Putro dan Suprihatin, 2012). Berdasarkan 

kondisi ini maka kepatuhan merupakan perilaku penting yang harus dilaksanakan 

oleh diabetesi. Pengelolaan penyakit diabetes mellitus penting untuk dilakukan 

agar diabetesi dapat terhindar dari resiko komplikasi yang akan ditimbulkan. 

 Menurut Sarafino (1997) kepatuhan adalah suatu tingkatan perilaku pasien 

sehingga menyelesaikan pengobatan yang direkomendasikan oleh praktisioner. 

Pengobatan pada penyakit degeneratif seperti diabetes melitus dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu pengobatan secara farmakologi dan non-farmakologi. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2003) mendefinisikan kepatuhan berobat sebagai 

sebuah tingkatan seseorang pasien dalam mematuhi instruksi medis. Diabetesi 

yang patuh secara tidak langsung akan melakukan perawatan secara mandiri. 

Perawatan yang dilakukan oleh diabetesi juga harus sesuai dengan anjuran medis.   

 Sedangkan Haynes dan Rand (WHO, 2003) menjelaskan kepatuhan 

pengobatan sebagai suatu tingkat seseorang dalam berobat mengikuti diet, 

melakukan perubahan gaya hidup serta menyetujui saran yang diberikan oleh 

penyedia layanan kesehatan. Kepatuhan diabetesi dalam pengelolaan diabetes 

melitus sangat berperan penting untuk menstabilkan kadar glukosa dalam darah. 
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Sedangkan kepatuhan sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dapat 

mengembangkan rutinitas (kebiasaan) yang dapat membantu diabetesi untuk 

mengikuti pengobatan yang tekadang sulit untuk dilakukan oleh diabetesi.  

Kepatuhan rata–rata pasien pada terapi jangka panjang terhadap penyakit 

kronis di negara maju hanya sebesar 50% sedangkan di negara berkembang 

jumlah tersebut bahkan lebih rendah. Kepatuhan pasien sangat diperlukan untuk 

mencapai keberhasilan terapi terutama pada penyakit yang tidak menular seperti 

penyakit diabetes melitus dan penyakit lainnya (WHO, 2003). 

Ketidakpatuhan diabetesi pada terapi penyakit diabetes melitus dapat 

memberikan efek negatif yang sangat besar karena prosentase kasus penyakit 

tidak menular tersebut diseluruh dunia mencapai 54% dari seluruh penyakit pada 

tahun 2001. Angka ini bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 

65% pada tahun 2020. Kepatuhan merupakan fenomena multidimensi yang 

ditentukan oleh lima dimensi yang saling terkait yaitu faktor pasien, faktor terapi, 

faktor sistem kesehatan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi (WHO, 

2003). 

Derajat ketidakpatuhan bervariasi sesuai dengan apakah pengobatan 

tersebut kuratif atau preventif, jangka panjang atau jangka pendek (Niven, 2013). 

Sackett (dalam Niven, 2013) mendefinisikan kepatuhan pasien sebagai 

sejauhmana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh 

profesional kesehatan. Sackett dan Snow (dalam Niven, 2013) mengemukakan 

bahwa ketaatan terhadap 10 hari jadwal pengobatan sejumlah 70-80% dengan 

tujuan pengobatan adalah mengobati, dan 60-70% dengan tujuan pengobatannya 
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adalah pencegahan. Kegagalan untuk mengikuti program pengobatan jangka 

panjang, yang bukan dalam kondisi akut dimana derajat ketidakpatuhannya rata-

rata 50% dan derajat tersebut bertambah buruk sesuai waktu. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti melakukan sebuah 

wawancara pada seorang penderita diabetes melitus yang berinisial ibu MT. Ibu 

MT menyatakan bahwa : 

“ sudah empat tahun menderita diabetes, tetapi sampai saat ini  tidak 

ada kontrol atau diet, semua makanan dimakan, tidak ada yang 

kurangi, makan hingga  kenyang tidak ada mengikuti aturan dokter. 

dan ibu suka mencari obat seadaanya tanpa ada minta bantuan medis 

atau bantuan dari yang ahlinya.” 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka terlihat   bahwa 

diabetesi memiliki kepatuhan yang rendah terhadap pengelolaan diabetes. 

Diabetesi masih tetap mempertahankan perilaku makan yang sama seperti saat 

sebelum menderita diabetes. Diabetesi juga tidak pernah melakukan kunjungan 

kedokter setiap bulan untuk memeriksakan keadaan penyakitnya. Rendahnya 

kesadaran penderita diabetes untuk melakukan perawatan diri juga dapat terlihat 

dari jumlah kunjungan penderita diabetes melitus tipe 2 di UPTD Kesehatan 

Perawatan Sungai Buluh pada tahun 2014. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di UPTD Kesehatan 

Perawatan Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir,  Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 
Tahun Bulan 

 Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags Sep  Okt Nov  Des  Total 

2016 14 20 14 10 12 3 12 10 14 13 16 7 145 

2017 13 14 16 17 15 16 18 18 11 19 12 2 171 
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Dari data di atas maka terlihat bahwa terjadi fluktuasi dari jumlah 

kunjungan yang dilakukan oleh diabetesi selama 6 bulan pada tahun 2017. Pada 

bulan Januari jumlah kunjungan sebanyak 13 kunjungan, sedangkan pada bulan 

Juli kunjungan diabetesi hanya berjumlah 18 kunjungan. Penurunan jumlah 

kujungan selama 6 bulan juga terjadi pada bulan Desember dimana jumlah 

kunjungan hanya sebanyak 2 kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan selama 6 

bulan hanya terjadi pada bulan Oktober, dimana jumlah kunjungan pada bulan 

April sebanyak 17  kunjungan meningkat menjadi 19 kunjungan. 

Pengelolaan diabetes melitus yang bersifat terus menerus dan berlangsung 

seumur hidup akan membuat diabetesi merasa bosan dan jenuh. Banyak diabetesi 

yang menyangkal sewaktu mengetahui dirinya menyandang diabetes dan tidak 

mau menerima kenyataan bahwa ia harus menjalani kehidupan sebagai 

penyandang diabetes (Semiardji, 2013). Bila diabetesi terus menerus 

memperlihatkan emosi negatif seperti marah, rasa bersalah, cemas dan sedih maka 

akan sangat berpengaruh pada kesehatannya. Diabetesi akan berusaha 

mempertahankan gaya hidupnya yang lama dan tidak melakukan perawatan sesuai 

dengan ketentuan bagi penderita diabetes melitus.  

Sikap yang terus menyangkal akan mengakibatkan komplikasi yang dapat 

semakin memperburuk kondisi diabetesi. Komplikasi diabetes dapat terjadi karena 

beberapa faktor yaitu genetik, lingkungan, gaya hidup dan faktor yang 

mengakibatkan terlambatnya pengelolaan. Sehingga menurut Waspadji (2013) 

sangat dibutuhkan upaya pencegahan yang berasal dari dalam diri diabetesi agar 

perawatan diabetes dapat segera dilakukan. Upaya pencegahan terjadinya 
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komplikasi diperlukan kerjasama yang erat antara pasien dan petugas kesehatan. 

Perawat sebagai edukator sangat berperan untuk memberikan informasi yang tepat 

pada diabetesi tentang penyakit, pencegahan, komplikasi, pengobatan dan 

pengelolaan diabetes melitus termasuk didalamnya memberi motivasi dan 

meningkatkan efikasi diri (Suyono dalam Kusuma dan Hidayati, 2013). 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2003 merilis laporan yang 

mengumpulkan informasi tentang kepatuhan pada negara maju dan berkembang. 

Pada laporan tersebut disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pasien terhadap rekomendasi dibagi menjadi lima dimensi yang salah satunya 

yaitu faktor pasien. Faktor pasien terkait dengan pengetahuan, keyakinan 

kesehatan atau sakit, dampak terhadap gaya hidup, keyakinan budaya, persepsi 

(tehadap kerentanan penyakit dan kemampuan untuk melakukan perubahan atau 

efikasi diri) harapan pengobatan dan tingkat melek kesehatan.  

Bandura (1994) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan individu 

akan kemampuannya untuk mengatur dan melakukan tugas-tugas tertentu yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian 

menunjukkan bahwa orang dengan tingkat efikasi diri yang tinggi ketika 

merasakan keadaan yang mengancam seperti mudah untuk dikelola. Bandura 

(dalam Krug, 2009) menunjukan bahwa efikasi adalah mekanisme kognitif yang 

menengahi perubahan perilaku stres yang dianggap sebagai penghalang untuk 

berubah.  

 Menurut Bandura (1994) efikasi diri dapat terbentuk dan berkembang 

melalui tempat proses yaitu kognitif, motivasi, afektif dan seleksi. Bandura 
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menjelaskan bahwa keempat proses terbentuknya efikasi diri ini sangat berkaitan 

satu sama lain, sehingga efikasi diri dapat mendorong proses kontrol diri untuk 

mempertahankan perilaku yang dibutuhkan dalam mengelola penyakit diabetes 

mellitus. Bandura (dalam Feist dan Feist, 2009) menyebutkan empat sumber 

efikasi diri yaitu berasal dari pengalaman individu, pengalaman orang lain, 

persuasi sosial, kondisi fisik dan emosional. Pengalaman dan keberhasilan 

individu dalam mengelola diabetes mellitus merupakan sumber utama dalam 

pembentukan efikasi diri diabetesi. Belajar dari pengalaman orang lain melalui 

observasi dan meniru prilaku kesehatan yang benardapat meningkatkan efikasi 

diri. Melalui persuasi verbal, diabetes mendapat pengaruh dan sugesti bahwa ia 

mampu mengatasi masalah. Kondisi fisik dapat mempengaruhi status emosional, 

begitu juga sebaliknya, yang dapat mempengaruhi efikasi diri dan kemampuan 

dalam perawatan diri. 

Motivasi sangat erat kaitan nya dengan efikasi diri, oleh karena itu apabila 

motivasi seseorang rendah maka akan mempengaruhi efikasi diri sehingga 

menejemen perawatan diri diabetes tidak dapat berjalan dengan baik (Butler, 

2002). Efikasi diri pada penderita diabetes mellitus  tipe 2 berfokus pada 

keyakinan diabetes untuk mampu melakukan prilaku yang dapat mendukung 

perbaikan penyakitnya dan meningkatkan pengelolan dirinya seperti diet, latihan 

fisik, medikasi, kontrol glukosa, dan perawatan DM secara umum (Wu dkk, 

dalam Kusuma dan Hidayati, 2013). 

Keberhasilan pengelolaan diabetes melitus tergantung pada keyakinan dan 

kesadaran diri pasien itu sendiri untuk melakukan perawatan diri yang telah di 
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rencanaan untuk mengontrol gejala dan menghindari komplikasi. Efikasi diri 

membantu seseorang dalam menentukan pilihan, usaha untuk maju, serta 

kegigihan dan ketekunan dalam mempertahankan tugas-tugas yang mencakup 

kehidupan mereka (Kusuma dan Hidayati, 2013).  

Diabetes militus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang membutuhkan 

pengelolaan yang berlangsung seumur hidup dan sangat rentan terjadi kejenuhan. 

Efikasi diri menjadi salah satu variabel yang mampu mengendalikan perilaku 

kepatuhan pengobatan yang dilakukan oleh diabetesi. Efikasi diri sangat berperan 

terhadap kesadaran diri penderita diabetes militus tipe 2 untuk melakukan 

perawatan diri dalam mengontrol gejala dan menghindari komplikasi. Efikasi diri 

yang tinggi membantu penderita dalam menentukan pilihan, usaha untuk maju, 

serta kegigihan dan ketekunan dalam mempertahankan tugas-tugas yang 

mencakup kehidupan diabetesi.  

Dengan demikian semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki penderita 

diabetes militus tipe 2 maka semakin tinggi pula kepatuhan pengobatannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Hubungan Efikasi Diri 

dengan Kepatuhan Pengobatan Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

hubungan antara efikasi diri dengan kepatuahan pengobatan pada penderita 

diabetes melitus tipe 2?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah ingin 

mengetahui “Apakah terdapat hubungan antara efikasi diri dengan kepatuhan 

pengobatan pada penderita diabetes melitus tipe 2” 

 

D. Keaslian Penelitian 

 Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu memiliki 

karakteristik yang relatif sama meskipun terdapat perbedaan dalam karakteristik 

subjek, jumlah aspek, posisi variabel dan tempat penelitian. Penelitian yang akan 

dilakukan mengenai hubungan efikasi diri dengan kepatuhan pengobatan pada 

penderita diabetes melitus tipe 2. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inda Nofriani Safitri pada tahun 2013 yang 

berjudul Kepatuhan Penderita Diabetes Melitis Tipe II Ditinjau Dari 

Locus Of Control, memperoleh simpulan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan kepatuhan ditinjau dari locus of control (F=3,405 P= 0,038). 

Subjek yang memiliki locus of control internal memiliki kepatuhan yang 

tinggi (X1= 145,35) dibandingkan dengan subjek yang memiliki locus of 

control eksternal powerfull others (X2=137,95) dan locus of control 

eksternal chance (X3=13,87). Hasil penelitian  menunjukan bahwa dari 85 

subjek penelitian, sebanyak 34 responden yang memiliki locus of control 

internal sebesar 40,0%,  sedangkan yang memiliki kepatuhan terhadap 

locus of control eksternal P sebanyak 20 responden 23,5%dan memiliki 

kepatuhan terhadap locus of control eksternal C sebanyak 31 responden 

36,5%.  
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2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lucy Shapiro (2008) yang berjudul 

Adherence To Treatment In Diabetes: A Journey Towards Health 

Promoting Behaviour. Hipotesis penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan yang positif antara pasien dan perawat khusus diabetes, serta 

dengan tim multidisiplin lainnya para anggota dapat meningkatkan 

kepatuhan terhadap pengobatan. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka 

alat penilaian yang berguna, tapi pelaksanaannya tidak selalu menjamin 

perjalanan yang mulus bagi pasien diabetes terhadap kesehatan yang 

diinginkan perilaku mempromosikan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Ema Purwanti (2013) dengan Judul 

Hubungan Motivasi Dengan Efikasi Diri Pasien DM Tipe 2 Dalam 

Melakukan Perawatan Kaki Di Wilayah Kerja Puskesmas Ponorogo 

Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien DM Tipe 2 di 

wilayah kerja puskesmas Ponorogo Utara yang berjumlah 49 orang jumlah 

sampel sebanyak 39 orang diambil dengan teknik random sampling. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yaitu 

sebagian besar responden (82,1%) mempunyai motivasi yang yang baik 

dalam melakukan perawatan kaki. Terdapat 53,8% dari 39 responden 

mempunyai efikasi diri yang baik dalam melakukan perawatan kaki, dan 

terdapat hubungan antara motivasi dengan efikasi diri pasien dm tipe 2 

dalam melakukan perawatan kaki  dengan tingkat signifikansi (P value) 

0,020. 
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 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

peneliti ingin meneliti dengan tema yang sama namun dengan penggabungan 

variabel yang berbeda, yaitu pada efikasi diri sebagai variabel (X) 

dankepatuhanpengobatan sebagai variabel (Y) pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2. Perbedaan lainnya juga didukung dengan perbedaan tempat penelitian, 

waktu penelitian yang akan dilaksanakan dan dan penelitian ini juga belum pernah 

dilakukan sebelumnya di Fakultas Psikologi Uin Suska Riau. 

  

E. Manfaat Peneltian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu–ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis, psikologi 

kesehatan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan hubungan efikasi diri dengan 

Kepatuhan Pengobatan  pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi subjek, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang 

efikasi diri dengan kepatuhan pengobatan pada penderita diabetes melitus 

tipe 2 agar lebih memperhatikan kondisi kesehatannya dengan melakukan 

diet khusus dengan menghindari makanan yang dipantang dan 

mengkonsumsi makanan yang baik bagi tubuhnya, dan sesering mungkin 

melakukan olahraga ataupun menggerakkan tubuhnya agar tidak mudah 

lelah dan tetap sehat.   
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b. Bagi petugas kesehatan (dokter, perawat dan ahli gizi) hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai edukator yaitu 

dengan memberikan penyuluhan mengenai DM, monitoring kepatuhan, 

komunitas kelompok DM dengan menekankan pentingnya berobat secara 

teratur sehingga pengetahuan pasien akan meningkat. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya dari hasil peneitian ini, diharapkan dapat 

dijadikan sebagai tambahan masukan dan sumber bagi peneliti selanjutnya 

untuk melakukan penelitian dengan jumlah variabel yang lebih bervariasi 

dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak, serta dapat dilakukan 

analisis multivariat. 

 


