Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN
MENJALANKAN DIET PADA PASIEN DIABETES MELITUS
TYPE II DI RUMAH SAKIT SWASTA BANDUNG
C.M. Retno Sunartyasih1), Maria Magdalena Kustini2)
1,2)

Ilmu Kesehatan, STIKes Santo Borromeu, Bandung
Email: Elizabeth.rini@yahoo.com

Abstrak - Peningkatan prevalensi diabetes melitus salah satu penyebabnya pola makan yang tidak seimbang
berdampak obesitas, mempengaruhi metabolisme tubuh, peningkatan kadar gula darah, menghambat fungsi
organ baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Studi pendahuluan didapatkan 100 % responden diabetes
melitus type II makan tidak sesuai anjuran. Peneliti ingin mengetahui fakor-faktor yang berhubungan dengan
kepatuhan. Kepatuhan dipengaruhi faktor karakteristik individu (usia, jenis kelamin, pendidikan), pengetahuan
serta sikap. Metode penelitian kwantitatif analitik, desain cross sectional jumlah populasi 95 responden diabetes
melitus type II di Rumah Sakit Swasta Bandung. Teknik kuota sampling. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner, diolah dengan Chi-square lalu dianalisa, didapatkan hasil penelitian: gambaran responden yang
patuh menjalankan diet 84 orang (88,4%), lanjut usia 65 orang (68,4%), wanita 55 orang (57,9%), pendidikan
tinggi 75 orang (78, 9%), pengetahuan baik tentang diet 64 orang (67,4%), bersikap positif terhadap diet
sebanyak 92 (96,8%). Hasil analisis bivariat tidak ada hubungan yang bermakna dari faktor-faktor yang diteliti
dengan kepatuhan menjalankan diet karena nilai p > 0,05. Saran tetap meningkatkan pendidikan kesehatan
secara berkesinambungan dan konsisten dalam penatalaksanaan diet pada pasien diabetes melitus yang dapat
mendukung meningkatnya inovasi pada perilaku kepatuhan dan penelitian lebih lanjut terhadap faktor yang
belum diteliti: kepatuhan dalam menjalankan program terapeutik ataupun latihan.

Kata kunci: Kepatuhan, Diet Diabetes Melitus.
1.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Angka kejadian Diabetes Melitus di Indonesia
menempati urutan keempat tertinggi di dunia setelah
India, Cina dan Amerika Serikat. Pada tahun 2006
jumlah kasus Diabetes Melitus sebanyak 14 juta dan
pada tahun 2030 di Indonesia diperkirakan akan
meningkat sebanyak 21,3 juta orang (WHO: 2008).
Hasil penelitian epidemiologis di Jakarta (daerah
urban) peningkatan prevalensi Diabetes melitus dari
1,7% (tahun 1982) menjadi 5,7% (tahun 1993),
kemudian di Depok (tahun 2001), sub urban Jakarta
menjadi 12,8% (Slamet Suyono, 2007:4). Hasil survey
Badan Pusat Statistik tahun 2000 prevalensi Diabetes
Melitus di perkotaan menunjukkan sebesar 14,7%
sedangkan di pedesaan 7,2%, perbedaan yang
signifikan tersebut disebabkan gaya hidup.
Diabetes Melitus merupakan kelainan heterogen yang
ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau
hyperglikemia, penyakit kronis yang menyerang
kurang lebih 12 juta orang. Tujuh juta dari 12 juta
penderita
Diabetes
melitus
tersebut
sudah
terdiagnosis, sisanya tidak terdiagnosis. Diabetes
Melitus terutama prevalen diantara kaum lanjut usia.
Diantara individu yang berusia lebih dari 65 tahun,
8,6 % menderita Diabetes melitus type II. Angka ini
mencakup 15% populasi lansia. Kurang lebih 90% 95% penderita mengalami diabetes type II yaitu
terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan

insulin: resistensi insulin dan gangguan sekresi
insulin. Faktor resiko: usia lebih dari 40 tahun
(resistensi insulin meningkat pada usia diatas 65
tahun), pola perilaku tidak sehat berdampak obesitas,
riwayat keluarga, kelompok etnik (di Amerika Serikat,
golongan hispanik serta penduduk asli Amerika
tertentu memiliki resiko dibandingkan dengan
golongan Afro-Amerika), (Brunner, 2001: 12231225).
Perilaku kesehatan dan faktor sosial memainkan
peranan yang signifikan dalam membantu lansia
memelihara kesehatan dalam menjalani tahun-tahun
lanjutnya. Peningkatan prevalensi Diabetes Melitus
disebabkan oleh perubahan pola perilaku dan
kebiasaan: kurangnya olahraga (exercise), adanya lift,
escalator di mall. Pola makan yang tidak seimbang:
tinggi kalori, tinggi lemak, rendah serat. Paduan dari
gaya hidup yang kurang sehat tersebut berdampak
pada obesitas yang merupakan faktor resiko Diabetes
Melitus type II atau berdampak terjadinya
hyperglikemi (Tri Asti, 2006: 11).
Penatalaksanaan Diabetes Melitus saat ini meliputi:
edukasi, diet, olahraga, obat hypoglikemi oral, dan
pemberian insulin. Diet yang baik adalah diet yang
disesuaikan dengan kebutuhan kalori klien tetapi tidak
meningkatkan kadar glukosa darah. Manfaat diet
Diabetes Melitus adalah mempertahankan kadar
glukosa darah mendekati normal, memberikan energi
yang
cukup,
meningkatkan
kesehatan,
dan
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menghindari komplikasi dari penyakit. Kepatuhan
pasien terhadap prinsip gizi dan diet (perencanaan
makan) merupakan salah satu kendala. Kepatuhan
adalah
usaha
pasien
untuk
mengendalikan
perilakunya, bahkan jika hal tersebut bisa
menimbulkan resiko mengenai kesehatannya (Taylor.
Bart Smet. 1994: 254). Jika klien tidak mematuhi
, pertimbangan tersebut karena kenaikan kadar
glukosa darah berhubungan dengan usia, dan terjadi
pada wanita maupun laki-laki, kemungkinan faktor
penyebab adalah diet yang buruk, kurangnya aktivitas
fisik, penurunan lean body mass dimana karbohidrat
yang dikonsumsi dapat disimpan, perubahan sekresi
insulin dan resistensi insulin Brunner, 2002: 1226).
Dilakukan dengan wawancara didapatkan bahwa hasil
90% pasien telah mendapatkan informasi tentang diet
Diabetes Melitus, 60% mengatakan program diet
sangat kompleks, 100% sudah menjalankan diet 5-10
tahun dan merasa bosan, beberapa bulan ini makan
tidak sesuai anjuran dan berdampak gula darah
meningkat. 100% keluarga mendukung dengan
mengingatkan diet dan menyediakan makan sesuai
anjuran ahli gizi.

anjuran makan seperti mengkonsumsi lemak hewani
berlebihan
dapat
menyebabkan
penyempitan
pembuluh darah arteri dan penyakit jantung koroner.
Hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan bulan
Oktober 2011 di ruang rawat inap terhadap 10 pasien
Diabetes
Melitus
yang
sudah
pensiun

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis
merumuskan masalah: Faktor-faktor apakah yang
berhubungan dengan kepatuhan menjalankan diet pada
pasien Diabetes Melitus type II di Rumah Sakit
Swasta Bandung.
A.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian
a. Kepatuhan adalah tingkat pasien
melaksanakan cara pengobatan dan
perilaku yang disarankan oleh dokternya
atau oleh yang lain (Sarafino. Bart
Smet. 1994: 250).
b. Perilaku kesehatan adalah suatu respons
seseorang terhadap stimulus atau objek
yang berkaitan dengan sakit dan
penyakit, system
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
(Brunner dan Suddart, 2001: 48 )
a. Karakteristik / Demografi: Usia, jenis
kelamin, suku bangsa, status ekonomi
dan pendidikan.
1) Usia yaitu lama hidup, diukur dari
lahir sampai ulang tahun terakhir.
Usia berpengaruh terhadap cara
pandang
seseorang
dalam
kehidupan,
masa depan
dan
pengambilan keputusan.
2) Jenis kelamin: laki-laki atau
perempuan. Di Amerika Serikat para
wanita cenderung taat (Taylor. Bart
Smet. 1994: 257). Hal ini terbukti
pada tahun 1995, lebih banyak 39%
penduduk wanita lanjut usia yang
hidup dibandingkan pria lanjut usia
(28%), (James. 2006:271)
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b.

c.

3) Suku Bangsa
Kebudayaan setempat dan kebiasaan
dalam
keluarga
dapat
mempengaruhi
pengetahuan,
persepsi, dan sikap seseorang
terhadap sesuatu.
Di Amerika
Serikat, orang Hispanik, Negro, dan
sebagian penduduk asli Amerika
memiliki angka insidens Diabetes
Melitus yang lebih tinggi daripada
penduduk kulit putih, namun kaum
kulit putih cenderung mengikuti
anjuran.
4) Status sosio ekonomi: pendapatan
atau sumberdaya yang dimiliki. Bila
gagal dalam mentaati anjuran akan
mempengaruhi biaya dan keluarga
sangat serius, sebab konsekuensikosekuensi yang sangat bahaya bisa
timbul selama jangka panjang. (La
Greca & Stone, Bart Smet. 1994:
5) Pendidikan
Pendidikan dinilai berdasarkan
ijazah terakhir yang dimiliki.
Pengalaman pendidikan terdahulu
yang memampukan individu untuk
belajar apa yang sedang diajarkan.
Seseorang yang hanya memiliki
sedikit
atau
tidak
memiliki
pendidikan formal mungkin tidak
mampu untuk memahami materi
yang diberikan, menjadi enggan
untuk melakukan upaya baru untuk
belajar (Brunner & Suddart, 2001:
49).
Pengetahuan
Kemampuan kognitif akan membentuk
cara berpikir seseorang, termasuk
membentuk
kemampuan
untuk
memahami faktor-faktor yang berkaitan
dengan penyakit dan menggunakan
pengetahuan tentang kesehatan untuk
menjaga kesehatannya (Edelman dan
Mandle, Bart Smet 1994). Perilaku yang
didasari oleh pengetahuan akan lebih
langgeng dari pada perilaku yang tidak
didasari oleh pengetahuan.
Tingkat keparahan dari penyakit dan
hilangnya gejala akibat terapi.
Perilaku ketaatan lebih rendah untuk
penyakit kronis ( karena tidak ada
dampak buruk yang dirasakan atau
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3.

4.

resiko yang jelas) saran mengenai gaya
hidup umum dan kebiasaan lama,
pengobatan dengan efek samping.
d. Program
terapeutik:
kompleksitas
program dan efek samping yang tidak
menyenangkan.
Secara umum, semakin kompleks
program pengobatan, semakin kecil
kemungkinan pasien akan mematuhinya.
e. Sikap/ Psikososial:
1) Intelegensia: kesanggupan jiwa
untuk dapat menyesuaikan diri
dengan cepat dan tepat dalam suatu
situasi yang baru (W. Stern).
2) Sikap terhadap tenaga kesehatan :
dukungan atau tindakan lanjutan
dari tenaga kesehatan.
3) Penerimaan atau penyangkalan
terhadap penyakit
4) Keyakinan agama atau budaya
5) Biaya
finansial
lainnya
:
pertimbangan mengenai hambatan/
kerugian (biaya, waktu) dan
keuntungan.
Hal-hal yang perlu dipahami dalam
meningkatkan tingkat kepatuhan adalah:
a. Pasien memerlukan dukungan, bukan
disalahkan.
b. Konsekuensi
dari
ketidakpatuhan
terhadap terapi jangka panjang adalah
tidak tercapainya tujuan terapi dan
meningkatnya
biaya
pelayanan
kesehatan.
c. Kepatuhan merupakan faktor penentu
yang cukup penting dalam mencapai
efektifitas suatu sistem kesehatan.
d. Memperbaiki
kepatuhan
dapat
merupakan intervensi terbaik dalam
penanganan secara efektif suatu penyakit
kronis.
e. Diperlukan pendekatan secara multi
disiplin dalam menyelesaikan masalah
ketidakpatuhan.
f. Sistem
kesehatan
harus
terus
berkembang
agar
selalu
dapat
menghadapi berbagai tantangan baru.
Pendekatan perawat berikut ini akan
membantu dalam meningkatkan kepatuhan
pasien:
a. Mengatasi
setiap
faktor
yang
mendasarinya
(misalnya:
kurang
pengetahuan, kurang perawatan mandiri,
keadaan
sakit)
yang
dapat
mempengaruhi pengendalian Diabetes
Melitus.
b. Menyederhanakan terapi jika terlalu sulit
untuk dapat diikuti pasien.
c. Menyesuaikan terapi untuk memenuhi
keinginan
pasien
(misalnya:
menyesuaikan
diet,
atau
jadwal

d.

e.

f.

g.

penyuntikan yang fleksibel untuk
menentukan jumlah dan jadwal makan).
Menyusun rencana atau kesepakatan
yang khusus dengan pasien dimana
tujuannya dibuat sederhana dan dapat
diukur.
Memberikan dorongan positif pada
perilaku perawatan mandiri yang sudah
dilakukan pasien (misalnya: memberikan
pujian atas pemeriksaan gula darah yang
dilakukan pasien).
Membantu
pasien
untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang
memotivasi pribadinya dari pada
memfokuskan
perhatian
kepada
keinginan untuk menyenangkan hati
dokter atau perawat.
Mendorong pencarian akan minat dan
tujuan hidup : menghapuskan dorongan
untuk memfokuskan perhatian yang
salah pada penyakit Diabetes Melitus.

A. Konsep Diabetes Melitus
1. Pengertian
Diabetes Melitus adalah sekelompok
kelainan heterogen yang ditandai oleh
kenaikan kadar glukosa dalam darah atau
hiperglikemia.
Seseorang dikatakan menderita Diabetes
Melitus jika memiliki kadar gula darah puasa
>126 mg/ dL dan pada tes sewaktu > 200 mg/
dL. Kadar HbA1C < 7 g/ dL.
2.

Tipe Diabetes
a. Diabetes melitus tipe I
b. Diabetes melitus type II
c. Diabetes Melitus yang berhubungan
dengan keadaan atau sindrom lainnya.
d. Diabetes Melitus Gestasional

3.

Gejala Diabetes Melitus
Untuk mengetahui apakah seseorang
menderita Diabetes Mellitus yaitu dengan
memeriksakan kadar gula darah. Kadar gula
darah normal adalah:
a. Pada saat puasa 80- < 110mg/dl.P
Pada saat setelah makan 110 - < 160
mg/dl
b. Gejala klinis yang khas pada Diabetes
Melitus yaitu “Triaspoli”, polidipsi
(banyak minum), poli phagia (banyak
makan) dan poliuri (banyak kencing),
disamping disertai dengan keluhan
sering kesemutan terutama pada jari-jari
tangan, badan terasa lemas, gatal-gatal
dan bila ada luka sukar sembuh, kadangkadang berat badan menurun secara
drastis )

Proceedings SNIT 2012: Hal. C - 3

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012

4.

5.

Komplikasi Diabetes Melitus
a. Komplikasi mikrovaskuler
Komplikasi
mikrovaskuler
adalah
komplikasi pada pembuluh darah kecil
diantaranya:
1) Retinopati Diabetika
2) Nefropati Diabetika
3) Neuropati Diabetika
b. Komplikasi makrovaskuler
Komplikasi
makrovaskuler
adalah
komplikasi yang mengenai pembuluh
darah arteri yang lebih besar, sehingga
menyebabkan atherosklerosis. Akibat
atherosklerosis antara lain timbul
penyakit jantung koroner, hipertensi,
stroke, dan gangren pada kaki.
Penatalaksanaan Diabetes Melitus
Tujuan utama dari pengobatan Diabetes
Melitus adalah untuk mempertahankan kadar
gula darah dalam kisaran yang normal,
menurunkan berat badan bagi yang
kegemukan, mengurangi gejala dan
mencegah komplikasi.
Ada empat pilar penatalaksanaan Diabetes
Melitus yaitu:
a. Penyuluhan
b. Perencanaan Makan (diet)
c. Obat-obatan
d. Olahraga.

B. Diet Pada Penderita Diabetes Melitus
1. Tujuan Umum
Tujuan diet adalah membantu diabetesi atau
penderita diabetes memperbaiki kebiasaan
gizi dan pengendalian berat badan untuk
mendapatkan kontrol metabolik yang lebih
baik. Penekanan pada diabetes type II pada
pengendalian glukosa, lipid dan hypertensi.

2. Tujuan khusus penatalaksanaan Diet yaitu (
Almatsier, 2004: 137-139)
a. Memperbaiki kesehatan umum penderita
b. Memberikan jumlah energi yang cukup
untuk memelihara berat badan ideal atau
normal.
c. Memberikan sejumlah zat gizi yang
cukup untuk memelihara tingkat
kesehatan yang optimal dan aktivitas
normal. Jenis aktivitas dikelompokkan
sebagai berikut: Keadaan istirahat :
kebutuhan kalori basal ditambah 10%
1) Ringan : pegawai kantor, pegawai
toko, guru, ahli hukum, ibu rumah
tangga dan lain-lain kebutuhan
harus ditambah 20% dari kebutuhan
basal.
2) Sedang : pegawai di industri ringan,
mahasiswa, militer yang sedang
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d.
e.
f.

g.

tidak perang, kebutuan dinaikkan
menjadi 30% dari basal.
3) Berat : petani, buruh, militer dalam
keadaan latihan, penari, atlit,
kebutuhan ditambah 40%.
4) Sangat berat : tukang becak, tukang
gali, pandai besi, kebutuhan harus
ditambah 50% dari basal.
5) Kehamilan / laktasi
Mempertahankan kadar gula darah agar
mencapai standar normal.
Menekan atau menunda timbulnya
penyakit angiopati diabetik.
Memberikan modifikasi diet sesuai
dengan keadaan penderita, misalnya
sedang hamil, mempunyai penyakit hati,
atau tuberkulosis paru.
Menarik dan mudah diterima penderita.

3. Syarat Diet ( Almatsier, 2004:138)
Syarat-syarat Diet Diabetes Melitus adalah:
a. Energi cukup untuk mencapai dan
mempertahankan berat badan normal.
Kebutuhan energy ditentukan dengan
memperhitungkan kebutuhan untuk
metabolisme basal sebesar 25-30 kkal/kg
BB normal, ditambah 20% untuk
aktivitas fisik dan keadaan khusus,
Makanan dibagi dalam 3 porsi besar,
yaitu: makan pagi (20%), siang (30%),
dan sore (25%), serta 2-3 porsi kecil
untuk makanan selingan (masing-masing
10-15%).
b. Kebutuhan protein normal, yaitu 10-15%
dari kebutuhan energi total.
c. 1gr protein mengandung 4 kkal. Sumber
protein rendah lemak seperti ikan, ayam
tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu dan
kacang-kacangan.
d. Kebutuhan lemak sedang, yaitu 20-25%
dari kebutuhan energi total, dalam
bentuk < 19% dari kebutuhan energi
total berasal dari lemak jenuh, 10% dari
lemak tidak jenuh ganda, sedangkan
sisanya dari lemak tidak jenuh tunggal.
e. Kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari
kebutuhan energy total yaitu 60-70%. 1
gr karbohidrat mengandung 4 kkal.
Sumber karbohidrat kompleks seperti
nasi, roti, mie, jagung, kentang,
singkong, ubi dan sagu.
f. Penggunaan gula murni dalam minuman
dan makanan tidak diperbolehkan
kecuali jumlahnya sedikit sebagai
bumbu.
g. Penggunaan gula alternative dalam
jumlah terbatas. Gula alternatif adalah
bahan pemanis selain sakarosa. Ada dua
jenis gula alternatif yaitu yang bergizi
adalah fruktosa, gula alkohol sorbitol,
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h.

i.

j.

manitol, dan silitol, sedangkan gula
alternative yang tidak bergizi seperti
aspartame dan sakarin.
Asupan serat dianjurkan 25 gr/hari
dengan mengutamakan serat larut air
yang terdapat di dalam biji-bijan, sayur
dan buah. Menu seimbang rata-rata
memenuhi kebutuhan serat sehari seperti
wortel, sawi sayuran berwarna hijau.
Pasien Diabetes Melitus dengan tekanan
darah
normal
diperbolehkan
mengkonsumsi Natrium dalam bentuk
garam dapur seperti orang sehat, yaitu
3000 mg/ hari kira-kira 6-7 gr/ hari,
apabila mengalami hipertensi, asupan
garam harus dibatasi.
Cukup vitamin dan mineral
Apabila asupan dari makanan cukup,
penambahan vitamin dan mineral dalam
bentuk suplemen tidak diperlukan.

2.

IV. Instrumen & Metoda Pengumpulan Data
Alat pengumpul data yang digunakan yaitu
kuesioner pengetahuan menggunakan pertanyaan
pilihan tunggal sedangkan untuk pertanyaan
kepatuhan menggunakan skala Likert, yang terdiri
dari komponen sangat setuju, setuju, ragu-ragu,
tidak setuju dan sangat tidak setuju. Metoda
pengumpulan data : wawancara dan study
dokumentasi. Sebelum kuesioner disebarkan
terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji
reliabilitas.
Untuk
kuesioner
kepatuhan
menjalankan diet dari 18 pertanyaan, ada 5 quest
> r tabel 0,514 yang valid, 13 pertanyaan tidak
valid dan dilakukan perbaikan dari pertanyaan
yang tidak valid.

4. Jenis makanan yang dibatasi:
Jenis makanan yang tidak dianjurkan atau
dibatasi yaitu:
a. Mengandung banyak gula sederhana
seperti: gula pasir, gula jawa, sirup,
buah-buahan yang diawetkan dengan
gula, sus kental manis, minuman botol
ringan, es krim.
b. Mengandung banyak lemak seperti:
cake, makanan siap saji, gorenggorengan.
c. Mengandung banyak natrium seperti:
ikan asin, telur asin, makanan yang
diawetkan.
2.

METODE PENELITIAN

I.

Metoda dan Desain Penelitian
Penelitian
dilakukan menggunakan
metode kuantitatif analitika. Desain yang
digunakan pada penelitian ini adalah cross
sectional, yaitu jenis penelitian dengan
melakukan pengukuran atau pengamatan pada
saat bersamaan (sekali waktu), (Aziz Alimul,
2003: 28).

II.

III.

Variable Penelitian
Penelitian ini ada dua variabel, yaitu :
1. Variabel Independen : Karakteristik pasien
(usia, jenis kelamin dan pendidikan),
pengetahuan dan sikap pasien Diabetes
Melitus type II.
2. Variabel Dependen: Kepatuhan pasien
menjalankan diet pada pasien Diabetes
Melitus type II.
Populasi dan Sampel Penelitian.
1. Populasi
Populasi pada penelitian ini yaitu semua
pasien Diabetes Melitus type II di Rumah

Sakit Swasta Bandung dalam 3 bulan terakhir
sebanyak 210 orang, dengan rata-rata 70
orang/ bulan.
Sampel
Sampel merupakan bagian populasi yang
akan diteliti atau sebagian jumlah dari
karakteristik yang dimiliki populasi (Aziz
Alimul, 2003:35). Pada penelitian ini
sampelnya adalah pasien Diabetes Melitus
type II di Rumah Sakit Swasta Bandung.
Penentuan sampel dengan menggunakan
rumus Presisi (Lameshon, 1997):

V. Analisa Data
1. Analisis Univariat
Analisis univariat yaitu analisis yang
bertujuan untuk menggambarkan variabel
yang diteliti, yang disajikan dalam tabel
distribusi frekuensi.
2. Analisis Bivariat
Analisis Bivariat yaitu analisis yang
bertujuan untuk menghubungkan atau
mengkaitkan dua variabel yaitu masingmasing
independen
dengan
variabel
dependen. Uji yang digunakan yaitu uji Chisquere
3.

Hasil Penelitian
1. Analisis Univariat
Analisis univariat dalam penelitian ini
menggambarkan distribusi dari variabel
dependen yang meliputi: Tingkat kepatuhan
menjalankan diet. Sedangkan variabel
independen meliputi: Usia, jenis kelamin,
pendidikan, pengetahuan dan sikap.
a. Tingkat Kepatuhan Menjalankan Diet
Diabetes Melitus
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Tabel 1.1
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat
Kepatuhan Menjalankan Diet Diabetes Melitus
Di Rumah Sakit Swasta Bandung

Tingkat
Jumlah
Persentasi
Kepatuhan
Kurang patuh
11
11,6
Patuh
84
88,4
Total
95
100
Interpretasi:
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 95
responden ada sebanyak 84 orang (88,4%) patuh
menjalankan diet Diabetes Melitus.
b.

Karakteristik Responden
1) Usia
Tabel 1.2
Distribusi Responden Diabetes Melitus Type II
Berdasarkan Usia Di Rumah Sakit
SwastaBandung
Usia
Jumlah
Persentase
Pertengahan (45tahun
30
31,6
- 59 Tahun)
Lanjut Usia (60 tahun
- 74 tahun)
65
68,4
Total
95
100
Interpretasi:Hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 95 responden yang menderita Diabetes
Melitus type II lanjut usia (60 tahun - 74 tahun)
sebanyak 65 orang (68,4%), sedangkan usia
pertengahan (45tahun - 59 Tahun) sebanyak 30
orang (31,6%).

Sedang
(SMU)
Tinggi
(Akademi – PT)
Total

Jumlah
40
55
95

Persentase
42,1
57,9
100

Interpretasi:
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 95
responden, wanita lebih banyak yaitu 55 orang
(57,9%)
3) Pendidikan
Tabel 1.4
Distribusi Responden Diabetes Melitus Type
II Berdasarkan Pendidikan Di Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung
Pendidikan
Rendah
(SD – SMP)

Jumlah
20
29
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Persentase
21,1
30,5

48,4

95

100

Interpretasi:
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 95
responden yang pendidikannya tinggi (Akademi
dan Perguruan Tinggi) lebih banyak yaitu 46
orang (48,4%).
c.

Pengetahuan
Tabel 1.5
Distribusi Responden Diabetes Melitus Type II
Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang Diet
Di Rumah Sakit swasta Bandung
Tingkat
Jumlah Persentasi
Pengetahuan
Tidak Tahu
31
32,6
Tahu
64
67,4
Total
95
100
Interpretasi:
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 95
responden sebanyak 64 orang (67,4%) yang
mengetahui tentang diet Diabetes Melitus
d.

Sikap Terhadap Diet
Tabel 1.6
Distribusi Responden Diabetes Melitus Type II
Berdasarkan Sikap Terhadap Diet
Di Rumah Sakit Swasta Bandung

2) Jenis Kelamin
Tabel 1.3
Distribusi Responden Diabetes Melitus Type
II
Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Rumah Sakit Swasta Bandung
Jenis Kelamin
Pria
Wanita
Total

46

Sikap
Terhadap
Diet
Negatif
Positif
Total

Jumlah

Persentase

3
92
95

3,2
96,8
100

Interpretasi:
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 95
responden yang bersikap positif terhadap diet
sebanyak 92 (96,8%)
2.

Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan untuk melihat
adakah hubungan yang bermakna antara variabel
independen yang meliputi: usia, jenis kelamin,
pendidikan, pengetahuan dan sikap dengan
variabel dependen yaitu: kepatuhan menjalankan
diet.
a. Hubungan
Usia
dengan
Kepatuhan
Menjalankan Diet
Tabel 1.7
Distribusi Responden Berdasarkan Usia dan
Kepatuhan Menjalankan Diet Pada Pasien
Diabetes Melitus Type II Di Rumah Sakit
Swasta Bandung .
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Kepatuhan Menjalankan
Diet
Kurang
Patuh
Patuh

Usia

Total

n

%

n

%

n

%

Pertengahan
(45tahun 59Tahun)
Lanjut Usia
(60 tahun -74
tahun)

4

13,3

26

86,7

30

100

Jumlah

11

Tabel 1.9
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan dan
Kepatuhan Menjalankan Diet Pada Pasien Diabetes
Melitus Type II
Di Rumah Sakit Swasta Bandung .

P
value

Pendidik
an
7

10,8

58

89,2

65

100
0,738

11,6

84

88,4

95

100

Interpretasi:Dari hasil analisis hubungan antara usia
dengan kepatuhan menjalankan diet Diabetes Melitus
diperoleh bahwa ada sebanyak 26 orang (86,7%) usia
pertengahan (45tahun - 59 Tahun) yang patuh
menjalankan diet, ada 58 orang (89%) lanjut usia (60
tahun - 74 tahun) yang patuh menjalankan diet. Hasil
uji statistik didapatkan p value=0,738 dibandingkan
dengan nilai α = 0,05 maka dapat disimpulkan tidak
ada hubungan yang bermakna antara usia responden
dengan kepatuhan menjalankan diet Diabetes Melitus.

Rendah
(SDSMP)
Sedang
(SMU)
Tinggi
(Akadem
i-PT)
Jumlah

Kepatuhan
Menjalankan diet
Kurang
Patuh
Patuh
n
%
n
%
1
5
19
95

n
20

%
100

5

17,2

24

82,8

29

100

5

10,9

41

89,1

46

100

11

11,6

84

88,4

95

100

P
value

Total

1,776

Interpretasi:
Dari hasil analisis hubungan antara pendidikan dengan
kepatuhan menjalankan diet diperoleh bahwa ada
sebanyak 41 orang (89,1,%) pendidikan tinggi
(Akademi dan Perguruan Tinggi) patuh menjalankan
diet, ada 19 orang (95%) pendidikan rendah yang patuh
b. Hubungan Jenis Kelamin dengan menjalankan diet. Hasil uji statistik didapatkan p
value= 1,776 dibandingkan dengan nilai α = 0,05 maka
kepatuhan Menjalankan Diet
dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang bermakna
antara pendidikan responden dengan kepatuhan
Tabel 1.8
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin menjalankan diet Diabetes Melitus..
dan Kepatuhan Menjalankan Diet Pada Pasien
Diabetes Melitus Type II Di Rumah Sakit Swasta
Bandung .

Jenis
Kelamin

Kepatuhan
Menjalankan diet
Kurang
Patuh
Patuh
n
%
n
%

P
value

Total
n

%

Pria
Wanita

4
7

10
12,7

36
48

90
87,3

40
55

100
100

Jml

11

11,6

84

88,4

95

100

d. Hubungan Pengetahuan dengan kepatuhan
Menjalankan Diet
Tabel 1.10
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan dan
Kepatuhan Menjalankan Diet Pada Pasien Diabetes
Melitus Type II
Di Rumah Sakit swasta Bandung .
Kepatuhan Menjalankan diet

0,756

Pengetah

u
an

Interpretasi:
Dari hasil analisis hubungan antara jenis kelamin
tahu diperoleh bahwa
dengan kepatuhan menjalankan diet
ada sebanyak 48 orang wanita (87,3%) yang patuh
menjalankan diet, ada 36 orang pria (90%) patuh
menjalankan diet.
Hasil uji statistik didapatkan p value= 0,756
dibandingkan dengan nilai
α = 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan
yang bermakna antara jenis kelamin responden dengan
kepatuhan menjalankan diet Diabetes Melitus.
c. Hubungan Pendidikan
Menjalankan Diet

dengan

Kepatuhan

Tidak
Tahu
Jumlah

Total
Kurang Patuh

Patuh

n

%

n

%

n

%

6
5

19,4
7,8

25
59

80,6
92,2

31
64

100
100

11

11,6

84

88,4

95

100

Interpretasi:
Dari hasil analisis hubungan antara pengetahuan
dengan kepatuhan menjalankan diet diperoleh
bahwa ada sebanyak 59 orang (92,2%) mengetahui
tentang diet dan patuh menjalankan diet, ada 25
orang (80,6%) tidak mengetahui tentang diet yang
patuh menjalankan diet. Hasil uji statistik
didapatkan p value= 0,168 dibandingkan dengan
nilai α = 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada
hubungan yang bermakna antara pengetahuan
responden dengan kepatuhan menjalankan diet.
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e.

Hubungan Sikap Terhadap Diet dengan
kepatuhan Menjalankan Diet

Tabel 1.11
Distribusi Responden Berdasarkan Sikap
Terhadap Diet Dan Kepatuhan Menjalankan Diet
Pada Pasien Diabetes Melitus Type II Di Rumah
Sakit swasta Bandung.

Sikap

Negatif
Positif
Jumlah

Kepatuhan Menjalankan
diet
Kurang
Patuh
Patuh
n
%
n
%
0
0
3
100
11
12
81
88
11
11,6
84
88,4

Total

n
3
92
95

%
100
100
100

P
value

1,000

Interpretasi:
Dari hasil analisis hubungan antara sikap terhadap
diet dengan kepatuhan menjalankan diet diperoleh
bahwa ada sebanyak 81 orang (88%) bersikap positif
yang patuh menjalankan diet, ada 3 orang (100%)
bersikap negatif yang patuh menjalankan diet. Hasil
uji statistik didapatkan p value = 1,000 dibandingkan
dengan nilai α = 0,05 maka dapat disimpulkan tidak
ada hubungan yang signifikan antara sikap responden
terhadap diet dengan kepatuhan menjalankan diet.

E. Interpretasi dan Ditribusi Hasil penelitian
1. Analisis Penelitian Univariat
a. Kepatuhan Menjalankan Diet
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 95 responden ada sebanyak 84 orang
(88,4%) lebih banyak patuh menjalankan diet.
Hal tersebut di dukung setiap responden telah
mendapatkan informasi tentang diet dari dokter
yang merawat, perawat, ahli gizi atau
bersumber dari buku-buku diet, yang tampak
makan teratur, penggunaan pemanis khusus
diabetes, konsumsi karbohidrat, protein, lemak,
serat dan buah-buahan dalam menu sehari-hari,
mampu memodifikasi makanan bila bosan..
b. Karakteristik responden
1) Usia
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 95 responden ada sebanyak 65 orang
(68,4%) lanjut usia (60 tahun - 74 tahun). Hal
tersebut menurut peneliti mereka mengambil
pengalaman masa lalu, bila makan tidak sesuai
anjuran berdampak gula darah meningkat,
bahkan saat ini sudah mengalami komplikasi,
berkurangnya aktivitas karena telah pensiun,
mereka mendambakan lama hidup karena
masih ingin berkumpul bersama keluarga.
2) Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 95 responden, wanita lebih banyak yaitu 55
orang (57,9%). Menurut peneliti wanita
cenderung patuh karena setelah mengetahui
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jenis makanan, menyediakan langsung menu
sesuai yang dianjurkan dan lebih banyak
tinggal dirumah. Sedangkan pada pria lebih
banyak di luar rumah, terlebih lingkungan
tempat bekerja yang tidak mendukung untuk
makan sesuai anjuran. Bahkan jika sudah tidak
ada yang menyediakan makanan, mereka
enggan untuk menyediakan
makanan,
cenderung untuk membeli makanan siap saji.
Sedangkan pada penelitian ini tidak ada
hubungan yang bermakna antara jenis kelamin
pria maupun wanita. Hal ini disebabkan karena
informasi yang didapatkan antara wanita dan
pria sama dan tergantung bagaimana
menyikapinya, tentang informasi yang telah
mereka peroleh.
3) Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa dari 95 responden yang pendidikannya
tinggi (Akademi-Perguruan Tinggi) sebanyak
75 orang (78,9%). Dengan latar pendidikan
yang tinggi membantu proses penerimaan
informasi seperti: pendidikan kesehatan
tentang penyakit Diabetes Melitus, diet yang
harus dijalankan, olahraga yang disampaikan
oleh petugas kesehatan, sedangkan seseorang
yang hanya memiliki sedikit atau tidak
memiliki pendidikan formal mungkin tidak
mampu untuk memahami materi yang
diberikan, menjadi enggan untuk melakukan
upaya baru untuk belajar (Brunner &
Suddart, 2001: 49).
c. Pengetahuan Tentang Diet
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 95 responden yang telah mengetahui tentang
diet sebanyak 64 orang (67,4%), hal tersebut
didukung oleh tim edukator yang terdiri dari
dokter, perawat dan ahli gizi yang telah
memberikan penyuluhan bagi pasien diabetes,
bertujuan menunjang perubahan perilaku untuk
meningkatkan pemahaman pasien tentang
penatalaksanaan diet diabetes melitus, yang
diperlukan untuk mencapai keadaan sehat yang
optimal (Perkeni, 2006) penyuluhan juga sangat
diperlukan agar pasien mematuhi diet.
d. Sikap terhadap diet
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 95 responden yang bersikap positif terhadap
diet sebanyak 92 (96,8%). Hal tersebut terlihat
bahwa responden menyadari dan komitmen dari
diri sendiri pentingnya mengikuti anjuran agar
tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan.
Namun terdapat 3 orang (100%) bersikap negatif
yang juga patuh menjalankan diet.
2. Analisis Penelitian Bivariat
a. Hubungan
usia
dengan
menjalankan diet.

kepatuhan
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Secara statistik hubungan usia dengan
kepatuhan menjalankan diet diperoleh p
value = 0,738 lebih besar dibandingkan nilai
α = 0,05 yang berarti tidak ada hubungan
yang bermakna antara usia dengan kepatuhan
menjalankan diet, tetapi secara proporsi lebih
banyak pada lanjut usia (60 tahun - 74 tahun)
terdapat 58 orang (89%) yang patuh dalam
menjalankan diet. Hal tersebut menurut
peneliti berhubungan bahwa faktor usia tua
cenderung mengikuti anjuran (Bart Smet,
1994:257) sudah
menyadari
manfaat
menjalankan diet diabetes melitus yang akan
mempengaruhi hasil gula darah, sedangkan
kemungkinan di masa muda ingin menikmati
makanan
sesuai
keinginan
tanpa
mempertimbangkan dampaknya.
b. Hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan
menjalankan diet.
Secara statistik hubungan jenis kelamin
dengan kepatuhan menjalankan diet diperoleh
p value= 0,756 lebih besar dibandingkan nilai
α = 0,05 yang berarti tidak ada hubungan yang
bermakna antara jenis kelamin dengan
kepatuhan menjalankan diet, tetapi secara
proporsi lebih banyak pria (90%) patuh
menjalankan diet.
Menurut peneliti perilaku kepatuhan lebih
dipengaruhi
oleh
pengetahuan
bukan
berdasarkan jenis kelamin, hal ini didukung
oleh teori Benyamin Bloom (1908): Perilaku
yang didasari oleh pengetahuan akan lebih
langgeng daripada yang tidak mendapatkan
informasi.
c. Hubungan pendidikan dengan kepatuhan
menjalankan diet.
Secara statistik hubungan pendidikan dengan
kepatuhan menjalankan diet diperoleh p value
= 0,448 lebih besar dibandingkan nilai α =
0,05 yang berarti tidak ada hubungan yang
bermakna
antara
pendidikan
dengan
kepatuhan menjalankan diet, tetapi secara
proporsi ada 19 orang (95%) pendidikan
rendah (SD-SMP) dan patuh menjalankan diet.
Menurut analisa peneliti hal ini dikarenakan
pasien yang berpendidikan tinggi kurang
menggunakan pengetahuannya sehingga hal
tersebut akan mempengaruhi sikap seseorang
untuk menerima informasi yang berhubungan
dengan kesehatan. Selain itu dipengaruhi oleh
pemberi informasi yang pendidikannya lebih
rendah dari penerima informasi, menimbulkan
kurangnya kepercayaan.
d. Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan
menjalankan diet.
Secara statistik hubungan pengetahuan dengan
kepatuhan menjalankan diet diperoleh p value =

0,168 lebih besar dibandingkan nilai α = 0,05
yang berarti tidak ada hubungan yang
bermakna
antara
pengetahuan
dengan
kepatuhan menjalankan diet. Secara proporsi
ada 59 orang (92,2%) yang sudah tahu tentang
diet diabetes melitus terhadap diet dan patuh
menjalankan diet.
Menurut
peneliti
faktor
pengetahuan
mempengaruhi perilaku kepatuhan, informasi
tentang diet juga diperoleh pasien dari dokter
yang merawat pasien, dari perawat, atau dari
petugas gizi bahkan didapat dari buku-buku
yang mendukung pasien dalam memenuhi
kebutuhan gizi seimbang untuk penderita
diabetes melitus.
e. Hubungan
sikap
dengan
kepatuhan
menjalankan diet.
Secara statistik hubungan sikap dengan
kepatuhan menjalankan diet diperoleh p value =
1,000 lebih besar dibandingkan nilai α = 0,05
yang berarti tidak ada hubungan yang
bermakna antara sikap dengan kepatuhan
menjalankan diet, tetapi secara proporsi ada 3
orang (100%) bersikap negatif terhadap diet
namun patuh menjalankan diet.
Menurut peneliti sikap negatif dari pasien
tersebut yaitu kurangnya komitmen atau
kesadaran diri sendiri dalam menjalankan diet,
yang berdampak pada kepatuhan namun karena
adanya dukungan yang kuat dari lingkungan
seperti anggota keluarga atau orang-orang
terdekat.
Dukungan sosial seperti menerima, perhatian,
penghiburan dan pertolongan yang mereka
butuhkan cenderung lebih mudah mengikuti
nasehat daripada yang kurang mendapat
dukungan (Sarafino. Bart Smet. 1994: 256).
4.

KESIMPULAN

Perubahan gaya hidup yang serba instant dapat
berdampak positif maupun
negatif, dampak
negatif salah satunya obesitas berkaitan dengan
pola makan yang tidak seimbang. Hal tersebut
merupakan faktor resiko terjadinya penyakit
diabetes melitus, dengan berbagai komplikasi
pada berbagai organ baik mikrovaskuler maupun
makrovaskuler. Namun hal tersebut dapat
dicegah salah satunya dengan mentaati anjuran
gizi seimbang yang bertujuan untuk memelihara
tingkat kesehatan yang optimal dan aktivitas
normal. Kesimpulan yang dapat diambil oleh
peneliti adalah sebagai berikut:
1. Gambaran kepatuhan menjalankan diet pada
pasien diabetes melitus type II sebanyak 84
orang (88,4%).
2. Gambaran karakteristik responden : lebih
banyak berusia tua ada sebanyak 65 orang
(68,4%), berdasarkan jenis kelamin: wanita
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lebih banyak yaitu 55 orang (57,9%),
Responden yang memiliki pendidikan tinggi
lebih banyak yaitu 75 orang (78, 9%).
3. Gambaran tingkat pengetahuan baik tentang
diet sebanyak 64 orang (67,4%).
4. Gambaran responden yang bersikap positif
terhadap diet sebanyak 92 (96,8%).
5. Tidak ada hubungan yang bermakna
Karakteristik responden :
a. Usia dengan kepatuhan menjalankan
diet, yang dibuktikan secara statistik
diperoleh p value = 0,738 lebih besar
dibandingkan nilai
α = 0,05, tetapi secara proporsi lebih
banyak lanjut usia (60 tahun - 74 tahun)
ada 58 orang (89%) yang patuh dalam
menjalankan diet.
b. Jenis kelamin dengan kepatuhan
menjalankan diet yang dibuktikan secara
statistik p value= 0,756 lebih besar
dibandingkan nilai α = 0,05, secara
proporsi lebih banyak pria (36 orang
90%) patuh menjalankan diet.
c. Pendidikan
dengan
kepatuhan
menjalankan diet yang dibuktikan secara
statistik yang dibuktikan secara statistik
p value = 0,448 lebih besar dibandingkan
nilai α = 0,05, secara proporsi ada 19
orang (95%) pendidikan rendah dan
patuh menjalankan diet.
6. Tidak ada hubungan yang bermakna
pengetahuan dengan kepatuhan menjalankan
diet diperoleh p value = 0,168 lebih besar
dibandingkan nilai α = 0,05, secara proporsi
ada 59 orang (92,2%) yang pengetahuan baik
terhadap diet dan patuh menjalankan diet.
7. Tidak ada hubungan yang bermakna sikap
dengan
kepatuhan
menjalankan
diet
diperoleh p value = 1,000 lebih besar
dibandingkan nilai α = 0,05 secara proporsi
ada 3 orang (100%) bersikap negatif terhadap
diet namun patuh menjalankan diet.
Meskipun tidak ada hubungan yang bermakna dari
setiap faktor, namun menurut peneliti banyak yang
sudah patuh menjalankan diet. Hal tersebut di
dukung oleh telah diberikannya informasi tentang
diet dari dokter yang merawat, perawat, ahli gizi
atau bersumber dari buku-buku diet yang dapat
meningkatkan pengetahuan. Pada lanjut usia
cenderung mengikuti anjuran karena sudah
menyadari manfaat menjalankan diet diabetes
melitus yang akan mempengaruhi hasil gula darah,
sedangkan kemungkinan di masa muda ingin
menikmati makanan sesuai keinginan tanpa
mempertimbangkan dampaknya. Berarti adanya
sikap positip terhadap diet, namun tidak menutup
kemungkinan adanya kepatuhan pada yang
bersikap negatif. Menurut peneliti perilaku
kepatuhan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan
bukan berdasarkan jenis kelamin, hal ini didukung
Proceedings SNIT 2012: Hal. C - 10

oleh teori Benyamin Bloom (1908): Perilaku yang
didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng
daripada yang tidak mendapatkan informasi. Untuk
informasi yang didapatkan antara wanita dan pria
sama dan tergantung bagaimana menyikapinya.
3.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat
mengajukan saran-saran sebagai berikut:
1. Rumah Sakit
a. Membuat jadwal pendidikan kesehatan
secara berkesinambungan dan konsisten
dalam penatalaksanaan diet pada pasien
diabetes melitus di ruang rawat inap yang
dapat mendukung meningkatnya inovasi
pada perilaku kepatuhan
b. Memperhatikan
faktor-faktor
yang
berhubungan dengan kepatuhan dan
pendekatan secara profesional. Menerima
harapan-harapan dan memberikan solusi
untuk pasien bila mengalami kendala dalam
menjalankan diet. Hal tersebut untuk
mencegah terjadinya komplikasi.
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