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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.  Latar Belakang 

 Penyakit tidak menular kini merupakan 73% penyebab kematian di 

Indonesia. Empat penyakit tidak menular penyebab kematian yang utama adalah 

penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis. Dengan 

penyakit jantung sejumlah 35%, kanker 12%, diabetes 6%, dan penyakit pernapasan 

kronis 6%.1 Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018 atau Riskesdas 2018, 

prevalensi orang dengan diabetes di Indonesia naik dari 6,9% (Riskesdas 2013) 

menjadi 10,9%.2,4 

 Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika organ 

pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin atau tidak menggunakan 

hormon insulin yang sudah diproduksi dengan efektif. Hormon insulin adalah 

hormon yang meregulasi kadar gula di dalam darah, sehingga jika hormon tersebut 

tidak dapat diproduksi atau digunakan dengan baik akan menyebabkan tingginya 

kadar gula di dalam darah atau biasa disebut dengan hiperglikemia. Diabetes 

melitus diklasifikasikan menjadi diabetes melitus tipe 1 dan diabetes melitus tipe 2. 

Diabetes melitus tipe 2, yaitu kondisi tubuh mengalami resistensi insulin sehingga 

tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif adalah jenis diabetes melitus yang 

paling banyak diderita.5    

 Penanganan untuk diabetes melitus tipe 2 dapat dibagi menjadi farmakologi 

dan non-farmakologi. Penanganan ini akan berpengaruh pada perbaikan kondisi 

diabetes melitus tipe 2 seseorang yang dinilai dari kontrol glikemik sesuai 

Hemoglobin A1c atau HbA1c seseorang. Pengobatan secara farmakologi dibagi 

menjadi pengobatan melalui obat antihiperglikemia oral dan obat antihiperglikemia 

suntik. Obat antihiperglikemia oral lini pertama untuk diabetes melitus tipe 2 adalah 

metformin yang bekerja untuk mengurangi produksi 
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glukosa hati dan memperbaiki pengambilan glukosa di jaringan perifer. Metformin 

termasuk dalam pengobatan antihiperglikemia oral untuk peningkatkan sensitivitas 

terhadap insulin. Selain itu, terdapat golongan obat antihiperglikemia oral lainnya 

yang memiliki efek samping pengobatan masing-masing dan dapat mempengaruhi 

kepatuhan seseorang untuk meminum obat.8 

 Kepatuhan pengobatan sangat berpengaruh dalam penanganan suatu 

penyakit. Menurut penelitian oleh Khotkar K, et al. yang dilakukan di India, 

kepatuhan pengobatan untuk pasien diabetes melitus tipe 2 masih rendah. 

Kepatuhan pengobatan yang bernilai rendah memiliki hubungan terhadap kontrol 

glikemik yang buruk atau tidak terkontrol.9 Adapun kepatuhan pengobatan sendiri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis obat, jumlah obat, faktor ekonomi, 

faktor pendidikan, faktor psikologis, dan faktor sosial. 

 Kepatuhan pengobatan penyakit kronis dapat menggunakan 8-item Morisky 

Medication Adherence Scale (MMAS-8) yang telah tervalidasi World Health 

Organization (WHO) sebagai metode pengukurannya, yaitu berupa kuesioner.10 

MMAS-8 telah digunakan untuk mengukur berbagai penyakit kronis, salah satunya 

adalah penyakit diabetes melitus dengan 74,1% sensitivitas dan 38,3% 

spesifisitas.11 Sedangkan, untuk mengukur kontrol glikemik, alat ukur gold 

standard kontrol glikemik adalah menggunakan HbA1c yang dapat 

menggambarkan konsentrasi glukosa darah rata-rata selama periode 8-12 minggu 

sebelumnya.9,12 

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membuktikan lebih lanjut 

mengenai hubungan kepatuhan pengobatan antihiperglikemia oral dan faktor-faktor 

kepatuhan pengobatan terhadap kontrol glikemik pada pasien diabetes melitus tipe 

2. 
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2.  Perumusan Masalah 

 Diabetes adalah penyakit kronis berjangka panjang, sehingga keberhasilan 

terapi sangatlah dipengaruhi dengan kepatuhan terhadap pengobatan. Kepatuhan 

terhadap pengobatan sendiri dipengaruhi juga oleh faktor-faktor seperti jenis obat, 

jumlah obat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor psikologis, dan faktor sosial. 

Melalui dasar teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan 

bahwa kepatuhan pengobatan berpengaruh terhadap kontrol glikemik pada pasien 

diabetes melitus tipe 2. Namun, pada penelitian tersebut belum menggunakan alat 

ukur outcome gold standard karena mengukur menggunakan gula darah puasa.  

 Di Indonesia, belum ada banyak penelitian mengenai kepatuhan pengobatan 

terhadap kontrol glikemik dan belum banyak yang membahas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan dan hubungannya dengan 

kontrol glikemik pasien diabetes melitus tipe 2. Selain itu, penelitian yang ada 

belum meneliti dengan alat ukur outcome yang tepat, terutama dalam penelitian 

analitik. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan meneliti hubungan 

kepatuhan pengobatan dan faktor-faktor kepatuhan pengobatan terhadap kontrol 

glikemik dengan menggunakan alat ukur MMAS-8 untuk kepatuhan pengobatan 

dan HbA1c yang merupakan gold standard untuk mengukur outcome, yaitu kontrol 

glikemik pada pasien diabetes melitus tipe 2. 
 

3.  Pertanyaan Penelitian 

• Apakah terdapat hubungan kepatuhan pengobatan terhadap kontrol glikemik 

pasien diabetes melitus tipe 2? 

• Apa saja faktor-faktor kepatuhan pengobatan yang berpengaruh terhadap 

kepatuhan pengobatan dan kontrol glikemik pada pasien diabetes melitus tipe 

2? 
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4.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulisan 

penelitian ini bertujuan: 

 A.  Tujuan umum 

 Untuk mengetahui hubungan kepatuhan pengobatan 

antihiperglikemia oral dan faktor-faktor kepatuhan pengobatan terhadap 

kontrol glikemik pasien diabetes melitus tipe 2. 

 

 B.  Tujuan khusus 

• Untuk mengetahui hubungan kepatuhan pengobatan 

antihiperglikemia oral terhadap kontrol glikemik pasien diabetes 

melitus tipe 2 

• Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor kepatuhan pengobatan 

terhadap kepatuhan pengobatan 

• Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan pengobatan pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 

 

5.  Manfaat Penelitian 

 A.  Manfaat Akademik 

• Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan edukasi  dan 

data mengenai hubungan kepatuhan pengobatan antihiperglikemia 

oral terhadap kontrol glikemik pasien diabetes melitus tipe 2. 

• Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan edukasi  dan 

data mengenai faktor-faktor kepatuhan pengobatan  

• Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan data 

mengenai persentase probabilitas kepatuhan pengobatan pasien 

diabetes melitus tipe 2 
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 B.  Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai hubungan kepatuhan pengobatan antihiperglikemia 

oral dan faktor-faktor kepatuhan pengobatan terhadap kontrol glikemik 

pasien diabetes melitus tipe 2. 

 




