
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Data dari World Health Organisation (WHO) menunjukkan bahwa jumlah 

penderita diabetes mellitus (DM) telah meningkat dari 108 juta pada tahun 1980 

menjadi 422 juta pada tahun 2014. Prevalensi global DM di antara orang dewasa 

di atas 18 tahun telah meningkat 3.8% dalam kurun waktu 34 tahun sejak 1980. 

Prevalensi DM dua kali lebih tinggi pada pasien lanjut usia dibandingkan dengan 

pasien dewasa dan remaja. Tidak hanya itu, kasus baru pun terus meningkat. Dari 

1000 orang, insiden pasien DM usia 65-79 tahun adalah 6 pada tahun 1990, 11.6 

pada tahun 2000 dan 12.4 pada tahun 2010. Dengan meningkatnya jumlah kasus 

DM dan bertambahnya populasi lansia, diprediksikan bahwa jumlah kasus DM 

pada pasien berusia 65 tahun ke atas akan meningkat lebih dari 4 kali lipat dari 

2005 hingga 2050. DM adalah penyakit ke-5 terbanyak pada orang lanjut usia di 

Indonesia pada tahun 2013. Menurut International Diabetes Federation (IDF), 

10,276,100 juta dari 166,531,000 juta kasus DM terjadi di Indonesia pada tahun 

2017. Prevalensi orang dewasa yang terkena diabetes adalah 6.7% dan 

diprediksikan akan meningkat seiring waktu berjalan.1,2,3,4 

 DM adalah penyakit gangguan metabolik yang bersifat kronik di mana 

kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi. Diabetes terbagi menjadi 2 tipe yaitu 

tipe 1, dimana tubuh tidak bisa membuat insulin, dan tipe 2, di mana tubuh tidak 

membuat atau tidak menggunakan insulin dengan baik. Tanpa insulin yang cukup, 

glukosa akan tetap berada di dalam darah dan jika kandungan glukosa dalam 

darah terlalu tinggi, komplikasi seperti ketoasidosis diabetik, status hiperglikemi 

hiperosmolar, gangguan penglihatan, gangguan pada ginjal dan jantung dan juga 

gangguan pada saraf yang dapat menyebabkan kaki diabetes bisa terjadi. 

Ketoasidosis diabetik adalah komplikasi akut yang terjadi ketika tubuh 

menggunakan pembakaran lemak sebagai sumber energi karena kehabisan insulin. 

Hati mengubah lemak menjadi keton dan keton dapat menyebabkan darah 
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menjadi asam. Jika ketoasidosis diabetik tidak diobati, ini dapat menyebabkan 

koma diabetes.1,5,6 

 DM tidak dapat disembuhkan, maka dari itu, pasien harus mengonsumsi 

obat seumur hidup. Pada pasien lanjut usia, kepatuhan minum obat menurun 

karena berbagai faktor seperti beragamnya jenis obat, daya ingat yang menurun 

dan keterbatasan fisik seperti pandangan yang kabur dan penurunan fungsi 

pendengaran. Faktor-faktor tersebut dapat menyulitkan pasien untuk membaca 

label obat, pedoman minum obat, membedakan warna obat atau membaca tanda-

tanda pada alat ukur. Ini menyebabkan pasien lanjut usia untuk memiliki 

ketergantungan terhadap orang lain untuk mengonsumsi obat. Menurut sebuah 

penelitian, terdapat 55% kasus ketidakpatuhan pengobatan pada pasien lanjut usia 

di mana dalam sekitar 20% kasus tersebut, pasien tidak mengonsumsi obat yang 

diresepkan. Oleh karena itu, pasien lanjut usia memerlukan perawatan dan 

perhatian ekstra dari keluarganya. Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan 

bahwa dukungan keluarga memberikan efek positif terhadap kepatuhan minum 

obat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kepatuhan minum obat antihiperglikemik oral pada pasien lanjut 

usia DM tipe 2 di Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci.7,8,9  

1.2 Perumusan Masalah 

 Walaupun sudah ada penelitian tentang hubungan antara dukungan 

keluarga dan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 secara 

umum, belum ada penelitian yang meneliti hanya pada pasien lanjut usia (> 60 

tahun). 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan 

minum obat antidiabetik oral pada pasien lanjut usia diabetes melitus tipe 2 di 

Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum obat antidiabetik oral pada 

pasien lanjut usia diabetes mellitus tipe 2 menggunakan Morisky Medication 

Adherence Scale (MMAS-8) dan tingkat dukungan keluarga terhadap pasien 

menggunakan kuesioner dukungan keluarga. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademik 

- Menambah ilmu dalam pembuatan penelitian. 

- Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pengaruh dukungan keluarga 

dengan kepatuhan minum obat antidiabetik oral pada pasien lanjut usia diabetes 

mellitus tipe 2. 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor dukungan keluarga yang 

berhubungan dengan tingkat kepatuhan minum obat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

- Menjadikan hasil penelitian sebagai informasi untuk meningkatkan edukasi 

mengenai faktor dukungan keluarga untuk meningkatkan kepatuhan minum 

obat. 
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