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BAB III 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Teori  

 

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Menurut Lopulalan (2008) dalam (Theresia Dewi, 2018) kepatuhan dapat 

sangat sulit, dan membutuhkan faktor-faktor yang mendukung agar kepatuhan dapat 

berhasil. Faktor pendukung tersebut adalah dukungan keluarga, pengetahuan, dan 

motivasi agar menjadi bias dengan perubahan yang dilakukan dengan cara mengatur 

untuk meluangkan waktu dan kesempatan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri. 

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam tindakan penderita 

diabetes melitus, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih mudah 

dilaksanakan dari pada yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan erat 

hubungannya dengan perilaku, karena dengan pengetahuan pasien memiliki alasan 

atau landasan untuk  mengambil suatu keputusan atau pilihan (Waspadji, 2007). 

Semakin baik  pengetahuan penderita cenderung semakin patuh terhadap diet yang 

diberikan. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Konsep 

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

terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, keyakinan, sosial budaya dan 

pengalaman. 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). 

Dengan mempunyai pengetahuan menyebabkan penderita lebih patuh terhadap diet 

yang dilakuan sehingga kadar gula darah terkendali. Kepatuhan dipengaruhi oleh 

sikap, pengetahuan, pasien, motivasi, sosial ekonomi, lingkungan, terapi dan 

pelayanan kesehatan. Penderita dikatakan patuh apabila jumlah makanan, jenis 

makanan dan jadual makanan sesuai dan tidak patuh apabila jumlah makanan, jenis 
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makanan, jadual makan tidak sesuai. Dengan mematuhi diet, kadar gula darah yang 

terkendali dapat menghindari adanya komplikasi penyakit lainnya. 

 

C. Variabel  

1. Variabel Penelitian’ 

a. Variabel Terikat : Kepatuhan Diet Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 

b. Variabel Bebas : Tingkat Pengetahuan Penderita Diabetes Melitus 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


