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ABSTRAK

Diabetes Melitus adalah keadaan hiperglikemia kronik disertai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang
menimbulkan berbagai komplikasi kronik seperti jantung, penyakit ginjal, hipertensi, katarak dan ganggren. Komplikasi
muncul akibat ketidakpatuhan pasien terhadap penatalaksanaan diet. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari hubungan
ketidakpatuhan diset pasien Diabetes Melitus dengan munculnya komplikasi.

Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah sampel 57 responden, teknik sampling yang
digunakan purposive sampling, instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi studi
dokumentasi.

Hasil uji statistik didapatkan mayoritas responden tidak patuh terhadap diet sebanyak 32 responden (56,14%) dan
mayoritas responden yaitu 33 orang (57,89%) mengalami komplikasi

Dari hasil tabulasi silang dengan uji chi kuadrat didapatkan T hitung < T tabel sehingga dapat disimpulkan H0
ditolak yang artinya ada hubungan tingkat kepatuhan diet pasien diabetes melitus dengan munculnya komplikasi. Kemudian
dilanjutkan nilai keeratan hubungan yaitu dengan perhitungan koefisiensi kontingensi didapatkan hasil 0,011 yang artinya
sangat rendah yaitu semakin tidak patuh semakin tinggi komplikasi

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan penyuluhan oelh tenaga kesehatan tentang pentingnya mematuhi diet
pada pasien disbetes melitus dengan benar sehingga tidak muncul komplikasi.
Kata kunci : diabetes melitus, tingkat kepatuhan, munculnya komplikasi

ABSTRACT

RELATION THE DEGRE OF OBEDIENCE DIET OF THE PATIENT OF DIABETES MELLITUS AND THE APPEARANCE
OF COMPLICATION IN PUSKESMAS PESANTREN II TOWN OF KEDIRI

Diabetes Mellitus is condition of chronic hyperglycaemic accompanied bay disparity of metabolic effect of trouble of
hormonal generating various chronic complications like heart disease, kidney disease, hypertension, cataract and gangren.
Complications emerges effect of disobedience of execution of diet by patient of Diabetes mellitus. The aim of this research
the correlation between the degree of obedience of the patient of diabetes mellitus and the appearance of complication.

This research uses design of cross sectional with the number of sample 57 respondents, tehniques used by
sampling is sampling purposive. The instruments issued in this research are documentation study observation and
questionnaire.

The result got from statistical test. Shows that more than half respondent are not obedience to diet so there are 32
(56,14%) respondents, who are not obedience and 33 (57,89) respondents experienced complication.

From the result of traverse tabulation with test of chi square got from T observed< T table it can be concluded that
(H0) is rejected. It means that there is a correlation between the degree of the patients of diabetes mellitus and appearance
of complication. It is continued with measuring the closeness of relationship with the calculation of contingence coefficient.
The result of the calculation is 0,011 which means very low.

Based on the result above it is necessary to improve the health promotion by helath personal about the importance
of obeying diet for the diabetes mellitus patients correctly to prevent complication.
Keyword : Diabetes Mellitus, The degree of Obedience, Appearance of Complication
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A.Pendahuluan
Diabetes Mellitus (DM) adalah keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat

gangguan hormonal yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah
disertai lesi pada membran basalis yang terlihat dengan mikroskop elektron. (Mansjoer, 2001)

Pada pasien DM, kemampuan tubuh untuk bereaksi dengan insulin dapat menurun, atau pankreas dapat
menghentikan sama sekali produksi insulin. Keadaan ini menimbulkan hiperglikemia yang dapat mengakibatkan
komplikasi metabolik akut seperti diabetes ketoasidosis dan sindrom hiperosmolar non ketotik. Hiperglikemia jangka
panjang dapat ikut menyebabkan komplikasi mikrosirkuler yang kronis seperti penyakit ginjal dan mata, serta komplikasi
neuropati seperti penyakit saraf. Diabetes juga disertai peningkatan insidens penyakit makrovaskuler yang mencakup
infark miokard, stroke dan penyakit vaskuler perifer ( Brunner & Suddarth, 2002 ).

Kerangka penatalaksanaan DM Meliputi perencanaan makan atau pengelolaan diet, latihan jasmani, obat
hiperglikemik dan pendidikan kesehatan. Perencanaan makan atau pengelolaan diet merupakan hal yang paling utama
dalam penatalaksanaan DM. Pengelolaan diet yang baik harus memenuhi 3J yaitu jumlah, jenis, dan jadwal (Mansjoer,
2001).Ketidakpatuhan penatalaksanaan diet oleh penderita DM akan menyebabkan hiperglikemia dan komplikasi
seperti ginjal, jantung, hipertensi, katarak, dan gangren (Meitha, 2008).

Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia setelah India, Cina,
Amerika Serikat. Dengan prevalensi 8,4% dari total penduduk, pada tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi 12,4
juta penderita. Berdasarkan data Departemen Kesehatan jumlah pasien DM menempati urutan pertama dari seluruh
penyakit endokrin dan2% diantaranya mengalami komplikasi (Depkes RI, 2003). Jumlah penderita DM yang mengalami
komplikasi sejumlah 566 orang pada bulan Januari – Desember 2009 di Puskesmas Pesantren II KotaKediri.

Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikelola dengan mematuhi empat pilar penatalaksanaan DM
meliputi pendidikan kesehatan, perencanaan makan atau diet, latihan fisik teratur dan minum obat OHO/insulin seumur
hidup. Mematuhi peraturan ini seumur hidup tentunya menjadi stressor berat bagi pasien sehingga banyak yang gagal
mematuhinya (Purba, 2008).

Penderita DM yang tidak patuh pada empat pilar penatalaksanaan maka kadar gula darahnya tidak terkontrol
dan akan terjadi komplikasi misalnya, stroke, gagal ginjal, jantung, kebutaan dan bahkan harus menjalani amputasi jika
anggota badan menderita luka yang tidak biasa mengering darahnya. Komplikasi dapat timbul karena ketidakpatuhan
pasien dalam menjalankan program terapi yaitu : pengaturan diet, olah raga dan penggunaan obat – obatan (Devi,
2008).

Ketidakpatuhan terhadap pengaturan diet pasien DM disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pendidikan,
pengetahuan, kejenuhan dalam pengobatan, dan keinginan untuk sembuh, sehingga mengakibatkan komplikasi. Oleh
karena itu maka diet DM harus dilakukan sesuai program yang dianjurkan.

Pasien harus belajar keterampilan khusus untuk merawat diri sendiri setiap hari guna menghindari penurunan
atau kenaikan kadar glukosa darah mendadak, disamping itu juga harus memiliki perilaku preventif dalam gaya hidup
untuk menghindari komplikasi diabetik jangka panjang (Brunner & Suddarth, 2002).

B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum

Mengidentifikasi hubungan tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi.
2. Tujuan khusus

a. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan diet pasien DM di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri.
b. Mengidentifikasi munculnya komplikasi di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri.
c. Menganalisa hubungan tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi di Puskesmas

Pesantren II Kota Kediri.

C. Manfaat Penelitian
Dapat digunakan sebagai masukan data, sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam

mencari cara yang paling efektif dalam meningkatkan kepatuhan diet dan mencegah komplikasi pada penderita DM.

D. Metode Penelitian
Desain penelitian yang gunakan adalah “Corelation” dengan rancangan penelitian cross sectional yaitu peneliti

hanya melakukan observasi dan pengukuran variabel pada satu saat tertentu saja, setiap subjek hanya dikenai satu kali
pengukuran, tanpa dilakukan tindak lanjut atau pengulangan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas
Pesantren II Kota Kediri sejumlah 566 orang. Teknik Sampling menggunakan purposive sampling. Sampel diambil
sebanyak 57 responden dengan memperhatikan kriteria inklusi.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesionerdan observasi studi dokumentasi. Setelah
data terkumpul maka dilakukan pengolahan data melalui tahapan kelengkapan data, skoring dan tabulasi data

E. Hasil
Kepatuhan Diet

Tabel 1 Distribusi Kepatuhan Diet pada Pasien Diabetes Mellitus
No Tingkat Kepatuhan Frekuensi %
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Tingkat
Ketidakpatuha
n

Adanya
komplikasi

1. Patuh 25 orang 43,86 %
2. Tidak Patuh 32 orang 56,14 %

Jumlah 57 orang 100 %
Hasil dari tabel 1 dapat diketahui lebih dari setengah tingkat kepatuhan responden adalah tidak patuh

yaitu sebanyak 32 orang (56,14%) dan sisanya patuh sebanyak 25 orang (43,86%).

Komplikasi
Tabel 2 Distribusi frekuensi adanya komplikasi pada pasien diabetes mellitus

No Komplikasi Frekuensi %
1. Ada komplikasi 33 orang 57,89 %
2. Tidak ada komplikasi 24 orang 42,11 %

Jumlah 57 orang 100 %
Dari tabel 2 di atas, dapat diketahui lebih dari setengah adanya komplikasi responden  adalah komplikasi

yaitu sebanyak 33 orang (57,89%) dan sisanya tidak ada komplikasi sebanyak 24 orang (42,11%).

Analisa Hubungan tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi di Puskesmas Pesantren II
Kota Kediri 2010.

Tabel 3 Analisa Hubungan tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi di Puskesmas Pesantren II
Kota Kediri 2010.

ada komplikasi
Skor 0

Tidak ada komplikasi
Skor 1 ∑

Tidak patuh
Skor 0 20 12 32

Patuh
Skor 1 13 12 25

∑ 33 24 57
Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa responden yang tidak patuh terhadap diet dan tidak mengalami komplikasi terdapat

12 orang (21,05 %), dan mengalami komplikasi terdapat 20 orang (35,09 %). Sedangkan responden yang
patuh dan tidak mengalami komplikasi sebanyak 12 orang (21,05%), dan mengalami komplikasi terdapat 13
orang (22,81%).

Tabel 4Perhitungan analisa Chi Kuadrat
O E O - E (O-E)² (O-E)²/E
12 13,47 -1,47 2,16 0,16
20 18,53 1,47 2,16 0,12
12 10,53 1,47 2,16 0,21
13 14,47 -1,47 2,16 0,15

Jumlah 0,64

Dari analisis data tabel 4 di atas didapatkan hasil X² = 0,64  dan kemudian dibandingkan dengan Xtabel dengan
taraf signifikan 5%, di mana nilai Xtabel = 3,84 dengan dk = 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa (Hо) ditolak
yang artinya terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi.

Tingkat
Kepatuhan
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a. Menganalisis keeratan hubungan antara tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi.
Langkahnya sebagai berikut :

1. Menghitung koefisiensi kontingensi sebagai berikut:

=

= 0,011

2. Setelah hasil koefisiensi kontingensi diketahui yaitu 0,011 lalu dibandingkan dengan tabel keeratan
hubungan, setelah dibandingkan dengan tabel keeratan hubungan mendapat hasil tingkat hubungan sangat
rendah.

F. Pembahasan
a. Tingkat Kepatuhan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri tahun 2010 didapatkan dari
57 Responden didapatkan 32 orang (56,14 %) tidak patuh terhadap diet.

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasien tidak patuh terhadap dietnya. Ketidakpatuhan
pasien DM disebabkan karena lama penyakit yang dialami oleh pasien, selain itu usia pasien yang sebagian besar
di atas 50 tahun merupakan faktor intra personal yang dapat mempengaruhi kepatuhan (Purba, 2008).

Tiga elemen pengobatan dan penyakit itu sendiri dihubungkan dengan kepatuhan: kompleksitas
pengobatan, lama penyakit dan penyampaian perawatan. Pada umumnya bila regimen pengobatan lebih komplek
akan lebih sedikit pasien yang mematuhinya. Kepatuhan terhadap OHO terkait dengan frekuensi dosis (Purba,
2008).

Secara umum Brunner dan Suddarth (2002) dalam Purba (2008), mengemukakan ukuran kepatuhan
adalah bila mengikuti semua petunjuk kepatuhan secara teratur. Kepatuhan tersebut meliputi pemakaian insulin,
diet, latihan fisik dan pendidikan kesehatan. Kepatuhan terhadap diet yaitu tidak member makan terlalu banyak,
tidak menunda makan. Selain kepatuhan diet juga control gula darah. Kepatuhan diet terdiri dari: tidak merubah
diet, makan cemilan antara jam makan malam dan tidur malam. Kepatuhan terkait dengan pendidikan kesehatan
terdiri dari mengikuti pola makan, menyuntik insulin teratur sesuai dosis, latihan teratur, aktifitas fisik sesuai,
pemeriksaan glukosa rutin, mengenal tanda hipo dan hiperglikemik, ketepatan menyuntik insulin, penurunan stress
fisik dan psikologis untuk mengurangi hormone stress, pemantauan status keseimbangan cairan, ketrampilan
dalam menyuntik insulin.

Kepatuhan mayoritas responden tidak patuh disebabkan karena pasien DM merasa kadar gula yang ada
pada dirinya telah normal, padahal kenormalan atau stabilitas kadar gula pasien DM dipengaruhi obat yang
mereka minum, sehingga mereka makannya kurang bisa teratur sesuai diet yang ditetapkan oleh program terapi.
Anggapan yang salah ini yang menyebabkan tidak patuh. Semakin lama seseorang menderita DM semakin tidak
patuh dengan alasan bosan berobat. Seorang perempuan lebih tinggi resiko munculnya komplikasi hal ini karena
seorang perempuan lebih sering memasak, mencicipi, menghabiskan sisa makan anaknya, kurang aktivitas fisik
yang menyebabkan prenumpukan kalori dalam tubuh.

b. Adanya Komplikasi
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri tahun 2010 didapatkan dari 57
Responden didapatkan 33 orang mengalami komplikasi ( 57,89 %).
Dari penelitian di wilayah Amerika Serikat menemukan bahwa diabetes merupakan penyebab utama kebutaan
yang baru diantara penduduk berusia 50 hingga 74 tahun dan juga menjadi penyebab utama amputasi di luar
trauma kecelakaan. Komplikasi yang serius dan dapat membawa kematian pada penderita diabetes. Diabetes
berada dalam urutan ketiga sebagai penyebab utama kematian akibat penyakit dan hal ini sebagian besar
disebabkan oleh penyakit arteri koroner yang tinggi pada para penderita diabetes ( Brunner & Suddarth, 2002).
Hal ini terjadi karena sebagian responden menganggap komplikasi merupakan penyakit penyerta bukan akibat dari
menderita DM. Timbulnya komplikasi oleh sebagian besar responden disebabkan karena tidak patuh terhadap diet
yang ditetapkan. Ketaatan terhadap diet pada sebagian kecil responden dilatarbelakangi karena ketakutan adanya
luka gangren dan pengalaman terhadap komplikasi. Jenis komplikasi yang banyak muncul yaitu penyakit hipertensi
karena mayoritas bekerja sebagai pedagang dipasar yang sering jajan di pasar yang berupa daging, banyak
mengandung lemak, gorengan, yang manis – manis seperti es sehingga memicu timbulnya komplikasi.

c. Hubungan tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi
Hubungan tingkat kepatuhan diet pasie DM dengan munculnya komplikasi dari penelitian di Puskesmas Pesantren
II Kota Kediri Tahun 2010 didapatkan data dari kuesioner dan dianalisa menggunakan Chi Kuadrat dapat

C = X²

X² + N
0,64

0,64+57
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disimpulkan (Hо) ditolak sehingga ada hubungan antara tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya
Komplikasi dengan T hitung : T tabel = 0,64 < 3,84.
Hal ini sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa “ seorang penderita diabetes akan mengalami komplikasi.
Komplikasi timbul karena tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani program terapi” (Brunner dan Suddarth,
2002). tingkat kepatuhan pasien dalam menaati diet mempengaruhi terhadap munculnya komplikasi (Mansjoer
dkk, 2001).
Keberhasilan penatalaksanaan atau program terapi dipengaruhi oleh: faktor predisposisi, pendidikan,
pengetahuan, sosial ekonomi, dan kepercayaan,  sarana kesehatan, dan faktor penguat seperti perilaku petugas
dan panutan seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat (Notoatmodjo, 2003).
Hal ini mendukung teori Brunner dan Suddart yang menemukan bahwa kepatuhan diet sangat mempengaruhi
munculnya komplikasi pada penderita diabetes mellitus.

G. Kesimpulan
1. Kepatuhan diet pasien DM di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri Tahun 2010 adalah lebih dari setengah

tidak patuh yaitu sebanyak 32 Responden (56,14%) dan yang patuh sebanyak 25 responden (43,86%).
2. Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri Tahun 2010 lebih dari setengah responden

mengalami komplikasi yaitu 33 responden (57,89%) sisanya tidak ada komplikasi sebanyak 24 responden
(42,11%).

3. Terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan diet pasien DM dengan munculnya komplikasi di Puskesmas
Pesantren II Kota Kediri Tahun 2010 dibuktikan dengan hasil uji Chi Kuadrat yanag menyatakan bahwa
Thitung < T tabel = 0,64 < 3,84 dengan df 1 dan α: 5%. Keeratan hubungan tersebut sangat rendah yang
dibuktikan dengan hasil koefisien kontingensi  0,011.

H. Saran
Dilihat dari hasil penelitian di atas perlu adanya pemberian informasi oleh tenaga kesehatan tentang pentingnya
mematuhi diet pasien DM yang benar sehingga pasien DM dapat mencegah komplikasi lebih lanjut.
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