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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Melitus 

1. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes Melitus (DM) adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang 

mengalami peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan hormon insulin 

secara absolut atau relatif. Pelaksanaan diet hendaknya disertai dengan latihan 

jasmani dan perubahan perilaku tentang makanan. Sesuai konsensus Pengelolaan 

Diabetes di Indonesia (2002) oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, penyakit 

Diabetes Melitus dibagi menjadi 4 golongan yaitu Diabetes Melitus Tipe I, Diabetes 

Tipe II, Diabetes Gestrasional dan tipe lain. (Almatsier, 2010) 

Diabetes melitus atau kencing manis adalah suatu gangguan kesehatan berupa 

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh peningkatan 

kadar gula dalam darah akibat kekurangan insulin ataupun resistensi insulin dan 

gangguan metabolik pada umumnya. Pada perjalanannya, penyakit diabetes akan 

menimbulkan berbagai komplikasi baik yang akut maupun yang kronis atau menahun 

apabila tidak dikendalikan dengan baik. Diabetes merupakan salah satu penyakit 

degeneratif yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan atau dikelola, 

artinya apabila seseorang sudah didiagnosis DM, maka seumur hidupnya akan 

bergaul dengannya (Isniati, 2007) dalam (Syamsi Nur Rahman Taharin, 2015) 
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2. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus adalah suatu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh 

kadar gula darah yang melebihi normal. Klasifikasi diabetes melitus berdasarkan 

etiologis diabetes melitus yaitu (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008) : 

a. Diabetes Melitus tipe I  

Diabetes Melitus tipe I adalah penyakit gangguan metabolik yang 

ditandai oleh kenaikan kadar gula akibat destruksi (kerusakan) sel beta 

pankreas (kelenjar ludah perut) karena suatu sebab tertentu yang 

menyebabkan produksi insulin tidak ada sama sekali sehingga penderita 

sangat memerlukan insulin dari luar.  

b. Diabetes Melitus tipe II 

Diabetes Melitus tipe II adalah penyakit gangguan metabolik yang 

ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh 

sel beta pankreas dan atau fungsi insulin (resistensi insulin). 

c. Diabetes Melitus tipe lain 

Diabetes Melitus tipe lain adalah penyakit gangguan metabolik  yang 

ditandai oleh kenaikan gula darah akibat efek genetik fungsi sel beta, efek 

genetic kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena obat 

atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang, sindrom genetik lain 

yang berkaitan dengan diabetes melitus. 
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d.  Diabetes Melitus tipe Gestasional  

Diabetes Melitus tipe Gestasional adalah penyakit gangguan metabolik  

yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil, 

biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan 

kadar gula darah kembali normal. 

3. Penatalaksaan Diabetes Melitus 

a. Tujuan Penatalaksanaan 

Tujuan penatalaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup 

penyandang diabetes. Tujuan penatalaksanaan meliputi (PERKENI, 2015)  : 

1) Tujuan jangka pendek : menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas 

hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. 

2) Tujuan jangka panjang :  mencegah dan menghambat progresivitas penyulit 

mikroangiopati dan makroangiopati. 

3)  Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, 

tekanan darah, berat badan, dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara 

komprehensif. 

b. Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

TNM merupakan bagian penting dari penatalaksanaan DMT2 secara 

komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan secara menyeluruh dari 
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anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien dan 

keluarganya). Guna mencapai sasaran terapi TNM sebaiknya diberikan sesuai dengan 

kebutuhan setiap penyandang DM. (PERKENI, 2015) 

 Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM hampir sama dengan 

anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai 

dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang DM perlu 

diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan 

jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang 

meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. 

1) Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari 

a) Karbohidrat  

1. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. Terutama 

karbohidrat yang berserat tinggi. 

2. Pembatasan karbohidrat total  <130 g/hari tidak dianjurkan 

3. Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang diabetes dapat 

makan sama dengan makanan keluarga yang lain. 

4. Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. 

5. Pemanis alternatif dapat digunakan sebagai pengganti glukosa, asal tidak 

melebihi batas aman konsumsi harian (Accepted Daily Intake/ADI). 

6. Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan 

selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori 

sehari. 
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b) Lemak  

1. Asupan lemak dianjurkan sekitar 20- 25% kebutuhan kalori, dan tidak 

diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 

2. Komposisi yang dianjurkan  

a. lemak jenuh < 7 % kebutuhan kalori.
4
  

b. lemak tidak jenuh ganda < 10 %. 

c. selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal. 

3. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak 

jenuh dan lemak trans antara lain: daging berlemak dan susu fullcream. 

4. Konsumsi kolesterol dianjurkan < 200 mg/hari. 

c) Protein 

1. Kebutuhan protein sebesar 10 – 20% total asupan energi. 

2. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, 

ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan 

tempe. 

3. Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan asupan protein 

menjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% 

diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali pada penderita DM yang sudah 

menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1-1,2 g/kg BB perhari. 
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d) Natrium 

1. Anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama dengan orang sehat 

yaitu <2300 mg perhari 

2. Penyandang DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan 

pengurangan natrium secara individual(B). 

3. Sumber natrium antara lain adalah garam dapur, vetsin, soda, dan bahan 

pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit. 

e) Serat  

1. Penyandang DM dianjurkan mengonsumsi serat dari kacangkacangan, buah 

dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. 

2. Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram/hari yang berasal dari berbagai 

sumber bahan makanan. 

f) Pemanis Alternatif 

1) Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman 

(Accepted Daily Intake/ADI). 

2) Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan pemanis tak 

berkalori. 

3) Pemanis berkalori perlu diperhitungkan kandungan kalorinya sebagai bagian 

dari kebutuhan kalori, seperti glukosa alkohol dan fruktosa. 
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4) Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol dan 

xylitol. 

5) Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada penyandang DM karena dapat 

meningkatkan kadar LDL, namun tidak ada alasan menghindari makanan 

seperti buah dan sayuran yang mengandung fruktosa alami. 

6) Pemanis tak berkalori termasuk: aspartam, sakarin, acesulfame potassium, 

sukralose, neotame. 

c. Kebutuhan Kalori 

Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan 

penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang 

besarnya 25-30 kal/kgBB ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau dikurangi 

bergantung pada beberapa faktor yaitu: jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, 

dan lain-lain. Beberapa cara perhitungan berat badan ideal adalah sebagai berikut : 

1) Perhitungan berat badan ideal (BBI) menggunakan rumus Broca yang 

dimodifikasi:  

a) Berat badan ideal = 90% x (TB dalam cm - 100) x 1 kg. o Bagi pria 

dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 cm, 

rumus dimodifikasi menjadi: a)  Berat badan ideal (BBI) = 90% x (TB 

dalam cm - 100) x 1 kg 

b) Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 

cm, rumus dimodifikasi menjadi: Berat badan ideal (BBI) = (TB dalam 
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cm - 100) x 1 kg. BB Normal: BB ideal ± 10 % Kurus: kurang dari BBI - 

10 % Gemuk: lebih dari BBI + 10 % 

c) Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks Massa Tubuh (IMT). 

Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan rumus: IMT = BB(kg)/TB(m2)  

Klasifikasi  IMT 

BB Kurang < 18,5 

BB Normal 18,5-22,9  

BB Lebih ≥23,0 ◊ Dengan risiko 

Dengan risiko 23,0-24,9  

Obes I 25,0-29,9 

Obes II ≥30 

Klasifikasi Berat Badan yang diusulkan berdasarkan BMI pada  

Penduduk Asia Dewasa (IOTF, WHO 2000)    

 

2) Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori antara lain : 

a) Jenis Kelamin  

Kebutuhan kalori basal perhari untuk perempuan sebesar 25 kal/kgBB sedangkan 

untuk pria sebesar 30 kal/kgBB. 
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b) Umur 

1. Pasien usia diatas 40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% untuk setiap 

dekade antara 40 dan 59 tahun. 

2. Pasien usia diantara 60 dan 69 tahun, dikurangi 10%. 

3. Pasien usia diatas usia 70 tahun, dikurangi 20%. 

c) Aktivitas Fisik atau PekerjaanAktivitas Fisik atau Pekerjaan 

1. Kebutuhan kalori dapat ditambah sesuai dengan intensitas aktivitas fisik. 

2. Penambahan sejumlah 10% dari kebutuhan basal diberikan pada keadaan 

istirahat. 

3. Penambahan sejumlah 20% pada pasien dengan aktivitas ringan: pegawai 

kantor, guru, ibu rumah tangga. 

4. Penambahan sejumlah 30% pada aktivitas sedang: pegawai industri 

ringan, mahasiswa, militer yang sedang tidak perang. 

5. Penambahan sejumlah 40% pada aktivitas berat: petani, buruh, atlet, 

militer dalam keadaan latihan. o Penambahan sejumlah 50% pada 

aktivitas sangat berat: tukang becak, tukang gali. 

d) Stres Metabolik 

Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stress metabolik (sepsis, 

operasi, trauma). 
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e) Berat Badan 

1. Penyandang DM yang gemuk, kebutuhan kalori dikurangi sekitar 20- 

30% tergantung kepada tingkat kegemukan.  

2. Penyandang DM kurus, kebutuhan kalori ditambah sekitar 20-30% 

sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan BB.  

3. Jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 kal perhari 

untuk wanita dan 1200-1600 kal perhari untuk pria. 

Secara umum, makanan siap saji dengan jumlah kalori yang terhitung dan 

komposisi tersebut di atas, dibagi dalam 3 porsi besar untuk makan pagi 

(20%), siang (30%), dan sore (25%), serta 2-3 porsi makanan ringan (10-15%) 

di antaranya. Tetapi pada kelompok tertentu perubahan jadwal, jumlah dan 

jenis makanan dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Untuk penyandang DM 

yang mengidap penyakit lain, pola pengaturan makan disesuaikan dengan 

penyakit penyerta. 

d. Jasmani 

 Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan DMT2 

apabila tidak disertai adanya nefropati. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan 

jasmani dilakukan secara secara teratur sebanyak 3-5 kali perminggu selama 

sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit perminggu. Jeda antar latihan tidak 

lebih dari 2 hari berturut-turut. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan 
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glukosa darah sebelum latihan jasmani. Apabila kadar glukosa darah 250 mg/dL 

dianjurkan untuk menunda latihan jasmani.  

Kegiatan sehari-hari atau aktivitas seharihari bukan termasuk dalam latihan 

jasmani meskipun dianjurkan untuk selalu aktif setiap hari. Latihan jasmani 

selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan 

memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa 

darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat 

aerobik dengan intensitas sedang (50- 70% denyut jantung maksimal seperti: 

jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Denyut jantung maksimal 

dihitung dengan cara mengurangi angka 220 dengan usia pasien. Pada penderita 

DM tanpa kontraindikasi (contoh: osteoartritis, hipertensi yang tidak terkontrol, 

retinopati, nefropati) dianjurkan juga melakukan resistance training (latihan 

beban) 2-3 kali/perminggu (A) sesuai dengan petunjuk dokter. Latihan jasmani 

sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Intensitas 

latihan jasmani pada penyandang DM yang relatif sehat bisa ditingkatkan, 

sedangkan pada penyandang DM yang disertai komplikasi intesitas latihan perlu 

dikurangi dan disesuaikan dengan masing-masing individu. 

e. Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan 

jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk 

suntikan. 
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1) Obat Antihiperglikemia Oral 

Berdasarkan cara kerjanya obat dibagi menjadi 5 golongan yaitu : 

a) Pemicu Eksresi Insulin yaitu Sulfonilurea dan Glinid 

b) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin yaitu Metamorfin dan 

Tiazolidindion (TZD) 

c) Penghambat Absorpsi Glukosa di saluran pencernaan yaitu Penghambat 

Alfa Glukosidase,  

Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl PeptidaseIV),  

Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Cotransporter 2)  

2) Obat Antihiperglikemia Suntik 

Termasuk anti hiperglikemia suntik, yaitu insulin, agonis GLP-1 dan 

kombinasi insulin dan agonis GLP-1. 

 

4. Prinsip Diet 3 J 

a. Jumlah  

Menurut (PERKENI, 2015), Ada beberapa cara untuk menentukan jumlah 

kalori yang dibutuhkan penyandang DM, antara lain dengan 

memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kal/kgBB 

ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau dikurangi bergantung pada 

beberapa faktor yaitu: jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-

lain. Instansi Gizi Perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo Asosiasi Diabetus 

Indonesia (2010) menjelaskan jenis diet dan indikasi pemberian diet yang 
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digunakan sebagai bagian dari penatalaksanaan diabetus mellitus dikontrol 

berdasarkan kandungan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. (Almatsier, 2010).  

Standar diet dalam satuan penukar sesuai dengan kebutuhan kalori sehari 

sehingga dapat mengetahui anjuran jenis dan jumlah bahan makanan sehari. 

Setelah diketahui berapa kebutuhan energi maka dapat diketahui kebutuhan 

bahan makanan sehari berdasarkan standar siet dalam satuan penukar. 

Banyaknya makanan  yang dianjurkan untuk penyandang diabetes didasarkan 

pada kebutuhan setiap energi yang dinyatakan sebagai diet diabetes. (Ahli 

Gizi Indonesia, 2019) 

b. Jenis  

Jenis makanan yang dianjurkan  terdiri dari Sumber karbohidrat kompleks 

seperti nasi, roti, mi, kentang, singkong, ubi dan sagu diutamakan yang 

berserat tinggi, Sumber Protein tidak mengandung tinggi lemak, seperti 

daging rendah lemak, ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu dan 

kacang-kacangan, Sumber lemak dalam jumlah terbatas yaitu makanan 

dianjurkan diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus dan 

dibakar. Sayur dan buah, dianjurkan mengonsumsi cukup banyak sayuran dan 

buah. (Ahli Gizi Indonesia, 2019) 
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c. Jadual  

Pasien DM makan sesuai jadwal yaitu 3 kali makan utama, 3 kali makan 

selingan dengan interval waktu 3 jam. Berikut jadwal makan standar yang 

digunakan oleh pasien DM (Waspadji , 2007) 

Tabel 1 

Jadual Standar Makan 

 Waktu Total Kalori 

Makan Pagi 07.00 20% 

Selingan 10.00 10% 

Makan Siang 13.00 30% 

Selingan 16.00 10% 

Makan Sore/Malam 19.00 20% 

Selingan 21.00 10% 

           (Waspadji , 2007) 

 

B. Kepatuhan 

1. Pengertian kepatuhan  

Kepatuhan secara umum didefinisikan sebagai tingkatan perilaku seseorang 

yang mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan melaksanakan gaya hidup sesuai 

dengan rekomendasi pemberi pelayanan kesehatan (WHO, 2003). Kepatuhan diet 

pasien DM sangat berperan penting untuk menstabilkan kadar glukosa darah, sedangkan 

kepatuhan itu sendiri merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengembangkan 

rutinitas (kebiasaan) yang dapat membantu penderita dalam mengikuti jadwal diet. Pasien 
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yang tidak patuh dalam menjalankan terapi diet menyebabkan kadar gula yang tidak 

terkendali. (Dewi, 2018) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam melaksanakan 

suatu anjuran antara lain :  

a. Faktor pasien 

1) Umur  

Umur sebagai unsur biologis yang menunjukkan tingkat kematangan 

organorgan fisik manusia, terutama pada organ-organ perseptual sehingga persepsi 

berlangsung. Umur akan mempengaruhi jiwa seseorang yang menerima, mengolah 

kembali pengertian atau tanggapan, sehingga dapat dilihat bahwa semakin tinggi usia 

seseorang maka proses pemikirannya lebih matang. Biasanya orang yang masih muda 

pemikirannya radikal sedangkan orang dewasa lebih moderat. 

2) Jenis kelamin  

Jenis kelamin terbentuk dari dimensi biologis, hal tersebut dapat digunakan 

untuk menggolongkan kedalam dua kelompok biologis yaitu pria dan wanita.  Faktor 

terapi Indikator dari kompleksitas suatu pengobatan adalah frekuensi pengobatan 

yang harus dilakukan oleh pasien itu sendiri. 
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b. Faktor pelayanan kesehatan  

Upaya peningkatan kesehatan pada masyarakat ke arah yang lebih baik, 

sehingga dapat mencegah terjadinya kondisi sakit yang berulang. Pelayanan 

kesehatan terbagi menjadi dua (Juanita, 2002) yaitu : 

1) Pelayanan kesehatan primer (primary health care), atau pelayanan kesehatan 

masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali 

diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami ganggunan kesehatan atau 

kecelakaan. 

2) Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care), 

adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut 

(rujukan). 

c. Faktor lingkungan  

Lingkungan merupakan semua obyek baik berupa benda hidup atau tidak 

hidup yang ada disekitar dimana seseorang berada. Dalam hal ini lingkungan sangat 

berperan dalam kepatuhan klien menjalankan diet, jika lingkungan mendukung 

penderita akan patuh terhadap dietnya. 

d. Faktor sosial ekonomi 

  Faktor sosial ekonomi sangat berperan dimana status ekonomi yang cukup 

atau baik akan memudahkan mencari pelayanan kesehatan yang baik. Faktor ekonomi 

berkaitan erat dengan konsumsi makanan atau dalam penyajian makanan keluarga. 
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Kebanyakan penduduk dapat dikatakan masih kurang mencukupi kebutuhan dirinya 

masing-masing dikarenakan rendahnya pendapatan yang mereka peroleh dan 

banyaknya anggota keluarga yang harus diberi makan Status ekonomi dapat dilihat 

dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Kartono (2006) dalam 

Siti Rukmana (2011) 

e. Faktor terapi  

Indikator dari kompleksitas suatu pengobatan adalah frekuensi pengobatan 

yang harus dilakukan oleh pasien itu sendiri 

f. Motivasi 

Menurut Saam & Wahyuni (2013) motivasi adalah sesuatu dorongan, atau 

pendorong seseorang bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkah laku 

termotivasi dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan. Kebutuhan tersebut diarahkan 

pada pencapaian tujuan tertentu, artinya dalam konteks perubahan pola makan bagi 

pasien DM didasarkan pada keinginan pasien untuk sembuh dan mengurangi 

kecatatan akibat menderita DM sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti 

program diet yang dianjurkan oleh dokter. Motivasi dilatar belakangi oleh adanya 

kesadaran dari individu tentang pentingnya menjalankan program diet serta dukungan 

keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan responden. Semakin tinggi motivasi 

yang dimiliki responden maka semakin tinggi pula kesadaran untuk patuh dalam 

menjalankan diet DM. (Ario Sugandi, 2017) 
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g. Sikap  

Notoatmodjo (2012) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah 

sikap. Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu prilaku. 

Menurut (Effendi, 2010) sikap penderita DM sangat dipengaruhi oleh 

pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan penderita tentang penyakit DM sangat 

penting karena pengetahuan ini akan 149 membawa penderita DM untuk menentukan 

sikap, berpikir dan berusaha untuk tidak terkena penyakit atau dapat mengurangi 

kondisi penyakitnya. Apabila pengetahuan penderita DM baik, maka sikap terhadap 

diet DM semestinya dapat mendukung terhadap kepatuhan diet DM itu sendiri. 

h. Dukungan Keluarga 

Menurut (Friedman, 2010) dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan dan 

penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit, keluarga juga berfungsi sebagai 

sistem pendukung bagi anggotanya dan anggota keluarga memandang bahwa orang 

yang bersifat mendukung, selalu siap memberikan pertolongan dengan bantuan jika 

diperlukan.  

i. Pengetahuan 

Menurut (Konzier et al, 2011) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan adalah pengetahuan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai tingkat 
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perilaku individu (misal minum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya 

hidup) sesuai anjuran terapi kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tidak 

mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi semua rencana terapi. 

C. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan  

Pengetahuan menurut (Notoatmojo, 2007), merupakan hasil “tahu”, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Jadi 

pengetahuan ini diperoleh dari aktifitas panca indra yaitu penglihatan, penciuman, 18 

peraba, dan indra perasa, sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. 

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut (Notoatmojo, 2007), 

antara lain yaitu : 

a. Pendidikan  

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah 

untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan 

pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang 

disampaikan oleh orang tua, guru, dan media massa. Pendidikan sangat erat 

kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan 
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dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima, serta 

mengembangkan pengetahuan dan teknologi. 

 

b. Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses informasi 

yang dibutuhkan terhadap suatu obyek.  

 

c. Pengalaman  

Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak 

pengalaman seseorang tentang suatu hal, maka akan semakin bertambah pula 

pengetahuan seseorang akan hal tersebut. 

 

d. Keyakinan  

Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang biasanya bisa didapat secara 

turuntemurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan 

keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.  

 

e. Sosial budaya  

Kebudayaan berserta kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi 

pengetahuan, presepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu. 

 


