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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ketidakpatuhan Pengobatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 

1. Pengertian ketidakpatuhan terhadap pengobatan pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 

         Menurut Bulecheck, Butcher, Dochterman, & Wagner (2016) 

Ketidakpatuhan adalah perilaku individu dan atau pemberi asuhan yang tidak 

sesuai dengan rencana promosi kesehatan atau terapeutik yang ditetapkan oleh 

individu (dan atau keluarga dan atau komunitas) serta professional pelayanan 

kesehatan. Perilaku pemberi asuhan atau individu yang tidak mematuhi ketetapan, 

rencana promosi kesehatn atau terapeutik secara keseluruhan atau sebagian dapat 

menyebabkan hasil akhir yang tidak efektif secara klinis atau sebagian tidak 

efektif. 

           Ketidakpatuhan merupakan perilaku individu dan atau pemberi asuhan tidak 

mengikuti rencana perawatan atau pengobatan yang disepakati dengan tenaga 

kesehatan, sehingga menyebabkan hasil perawatan atau pengobatan tidak efektif 

(PPNI, 2016). 

          Wilkinson & Ahern (2015) menyatakan ketidakpatuhan adalah perilaku 

individu atau pemberi asuhan yang gagal untuk menepati rencana promosi 

kesehatan atau rencana terapeutik yang telah disepakati oleh individu (atau 

keluarga, atau komunitas) dan tenaga kesehatan professional. Dengan adanya 

rencana promosi kesehatan atau rencana terapeutik yang disepakati, perilaku 

indivisu atau pemberi asuhan sepenuhnya atau sebagian tidak patuh dan dapat 
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mengakibatkan hasil yang secara klinis tidak efektif atau hasil yang sebagian tidak 

efektif. 

           Ketidakpatuhan yaitu ketidakmampuan mempraktikkan perilaku 

berhubungan dengan kesehatan yang dianjurkan sebagai akibat dari kurangnya 

sumber (Taylor & Ralph, 2013). 

          Tingkat ketidakpatuhan pasien dapat diukur melalui lembar observasi, 

adapun skala yang digunakan yaitu dengan skala ordinal yang meliputi sisa obat 0 

: patuh, sisa obat 1-3 : cukup patuh, sisa obat ≥3 : tidak patuh. 

2. Penyebab ketidakpatuhan terhadap pengobatan pada pasien diabetes 

melitus tipe 2 

Menurut (PPNI, 2016) penyebab ketidakpatuhan yaitu: 

a. Disabilitas (misalnya penurunan daya ingat, defisit sensorik atau motorik) 

b. Efek samping program perawatan atau pengobatan 

c. Lingkungan tidak terapeutik 

d. Program terapi kompleks dan atau lama 

e. Hambatan mengakses pelayanan kesehatan (misalnya gangguan mobilisasi, 

masalah transportasi, ketiadaan orang yang merawat anak di rumah, cuaca 

tidak menentu) 

f. Program terapi tidak ditangguang  asuransi 

g. Ketidakadekuatan pemahaman (sekunder akibat defisit, kognitif, kecemasan, 

gangguan penglihatan atau pendengaran, kelelahan, kurang motivasi) 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap pengobatan 

pada pasien diabetes melitus tipe 2 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam pengobatan   

digolongkan menjadi 4 bagian menurut Niven (2012), antara lain : 

a. Pemahaman tentang instruksi 

       Seseorang bisa berprilaku tidak patuh terhadap instruksi jika terjadi salah 

paham terhadap instruksi yang diberikan. Ditemukan sekitar 60% responden yang 

diwawancara setelah bertemu dengan doktersalah mengerti tentang imstruksi yang 

diberikan padanya. Hal ini diakibatkan oleh kegagalan profesional kesehatan 

dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah medis dan 

memberikan banyak instruksi yang harus diingat klien. 

b. Kualitas interaksi 

     Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan pasien merupakan 

bagian yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan. 

c. Isolasi sosial dan keluarga 

     Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan 

nilai keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan 

keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang 

program pengobatan yang dapat mereka terima. 

d. Keyakinan, sikap dan kepribadian 

     Becker (dalam Niven, 2012) telah membuat suatu usulan bahwa model 

keyakinan kesehatan berguna untuk memperkirakan adanya ketidakpatuhan. 

Mereka menggunakan kegunaan model tersebut dalam sebuah penelitian untuk 

memperkirakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pasien hemodialisa kronis, 50 
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orang dengan gagal ginjal kronis tahap akhir yang harus mematuhi pengobatan 

yang kompleks, meliputi diet, pembatasan cairan, pengobatan dan dialisa. Mereka 

diwawancarai tentang  keyakinan kesehatan mereka meenggunakan suatu model 

dan menemukan bahwa pengukuran dari tiap-tiap model tersebut sangat berguna 

sebagai peramal dari kepatuhan terhadap regimen pengobatan. 

4. Mengurangi ketidakpatuhan 

    Menurut Niven (2012) perawat dapat mengusulkan rencana untuk 

mengatasi ketidakpatuhan pasien antara lain : 

a. Menegembangkan tujuan dari kepatuhan itu sendiri, banyak dari klien yang 

tidak patuh yang memiliki tujuan untuk mematuhi nasihat-nasihat pada 

awalnya. Pemicu ketidakpatuhan dikarenakan jangka waktu yang cukup lama 

serta paksaan dari tenaga kesehatan yang menghasilkan efek negatif pada 

klien sehingga awal mula klien mempunyai sikap patuh bisa berubah menjadi 

tidak patuh. 

b. Perilaku sehat, hal ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, sehingga perlu 

dikembangkan suatu strategi yang bukan hanya untuk mengubah prilaku, 

tetapi juga untuk mempertahankan perubahan tersebut. Kontrol diri, evaluasi 

diri dan penghargaan terhadap diri sendiri harus dilakukan dengan kesadaran 

diri. Modifikasi perilaku harus dilakukan antara klien dengan pemberi 

pelayanan kesehatan agar terciptanya perilaku sehat. 

c. Dukungan sosial, dukungan sosial dari anggota keluarga dan sahabat dalam 

bentuk waktu, motivasi dan uang merupakan faktor penting dalam kepatuhan 

klien. Contohnya tidak memiliki pengasuh, transportasi tidak ada, anggota 

keluarga sakit, dapat mengurangi intensitas kepatuhan. Keluarga dan teman 
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dapat membantu mengurangi ansietas yang disebabkan oleh penyakit tertentu, 

keluarga dan teman dapat menghilangkan perilaku ketidaktaatan dan sebagai 

pendukung untuk mencapai kepatuhan. 

5. Tujuan kepatuhan pengobatan diabetes 

           Menurut (Soegondo, 2008) tujuan pengobatan yang dilakukan oleh seorang 

dokter dan timnya dalam menangani diabetes adalah terutama mengurangi 

terjadinya komplikasi dengan mengurangi terjadinya komplikasi pada pembuluh 

darah kecil (mikrovaskular), mengurangi beratnya penyakit kardiovaskular, 

memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi beban biaya pengobatan. Tujuan 

pengobatan diabetes yaitu mengurangi gejala, memperbaiki kualitas hidup dan 

mencegah terjadinya komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular melalui 

pencapaian, normoglikemia, normolipidemia, kendali tekanan darah, usaha 

menghentikan merokok dan terapi antitrombotik. 

B. Konsep Dasar Diabetes Melitus 

1. Pengertian diabetes melitus tipe 2 

         Diabetes Melitus adalah penyakit atau gangguan metabolism kronis dengan 

multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai gangguan 

metabolism karbohidrat, lipis, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi 

insulin (Nably R. A, 2012). 

         Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan hasil penolakan atau kegagalan tubuh 

menggunakan zat insulin, yaitu suatu kondisi dimana sel gagal untuk 

menggunakan insulin dengan benar dan terkadang dikombinasikan dengan 

kekurangan insulin relative (Sutanto, 2010). 
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          Menurut Nably R. A (2012) diabetes melitus tipe 2 merupakan tipe diabetes 

yang lebih umum dengan jumlah penderita yang lebih banyak disbanding Tipe 1. 

Penderita Tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi penderita Diabetes.  

         Soegondo & Sukardji (2008) menyatakan diabetes melitus tipe 2 umumnya 

terjadi pada orang dewasa (kadang dapat terjadi pada anak dan remaja), dan 

disebabkan oleh adanya kekurangan hormone insulin secara relative. Umumnya 

terjadi secara perlahan-lahan dan tanpa gejala serta secara bertahap akan 

bertambah berat.  

Seseorang dapat terdiagnosa diabetes mellitus apabila pemeriksan kadar gula 

darah sewaktu ≥200 mg/dl dan kadar gula darah puasa ≥126mg/dl dengan tanda 

dan gejala yang menyertai seperti banyak kencing, rasa haus, berat badan turun 

(Soegondo, Soewondo, & Subekti, 2015). 

2. Penyebab diabetes melitus tipe 2 

      Menurut Sutanto (2010) diabetes melitus tipe 2 terjadi akibat kombinasi 

antara kekurangan produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau 

berkurangnya kemampuan terhadap penggunaan insulin yang melibatkan reseptor 

insulin di membrane sel. Pada tahap awal, kondisi tidak normal yang paling utama 

yaitu berkurangnya sensitivitas terhadap insulin yang ditandai dengan 

meningkatnya kadar insulin dalam darah. Pada tahap ini, hiperglikemia dapat 

diatasi dengan berbagai cara dan obat anti diabetes yang dapat meningkatkan 

sensitivitas terhadap insulin atau mengurangi produksi glukosa di hepar. Terdapat 

beberapa teori yang menjelaskan penyebab pasti dan mekanisme terjadinya 

resistensi ini, namun obesitas sentral diketahui sebagai faktor terjadinya resistensi 

insulin. 90% pasien diabetes mellitus tipe 2 ditemukan mengalami gemuk perut 
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atau obesitas. Penyebab lainnya adalah faktor riwayat keluarga dan seiring 

berjalannya waktu, diabetes mulai menyerang usia anak-anak dan remaja. 

3. Komplikasi diabetes melitus tipe 2 

           Komplikasi-komplikasi diabetes mellitus dapat dibagi menjadi dua kategori 

mayor yaitu komplikasi metabolic akut dan komplikasi-komplikasi vaskular 

jangka panjang (Price & Wilson, 2014). 

a. Komplikasi metabolik akut 

1) Hiperglikemia, hyperosmolar, koma nonketotik (HHNK) 

          HHNK yaitu suatu komplikasi metabolik akut yang terutama terjadi pada 

diabetes tipe 2 dan ditandai dengan hiperglikemia berat (>600mg/dl) yang 

menyebabkan hiperosmolalitas berat, diuresis osmotic, dan dehidrasi. HHNK 

menyerupai Ketoasidosis Diabetik (DKA) namun dengan hiperglikemia, 

penurunan volume dan penurunan air bebas yang lebih berat. Tidak terdapat 

Ketosis.  

           Pengobatan HHNK yaitu terdiri atas rehidrasi, penggantian elektrolit, dan 

pemberian insulin secara teratur. 

2) Hipoglikemia (syok atau reaksi insulin) 

           Hipoglikemia adalah suatu komplikasi terapi insulin yang terjadi, 

Hipoglkemia menjadi simtomatik bila tidak cukup tersedia glukosa untuk 

memenuhi kebutuhan energy pada system saraf pusat (umumnya <50mg/dl). 

Gejala yang timbul berupa gemetar, berkeringat, takikardi, dan kecemasan akibat 

pelepasan epinefrin sebagai usaha untuk menigkatkan kadar glukosa, juga akibat 

kekurangan glukosa dalam otak menyebabkan tigkah laku yang aneh, sensorium 

yang tumpul, dan koma. Faktor pencetus yang paling sering adalah pemberian 
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insulin atau obat hipoglikemik oral yang berlebihan, konsumsi makanan yang 

terlalu sedikit atau tingkat aktivitas yang sangat tinggi. Ditekankan bahwa 

serangan hipoglikemik adalah berbahaya, bila sering terjadi atau terjadi dalam 

waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen atau bahkan 

kematian. 

          Penatalaksanaan hipoglikemia yaitu perlu segera diberikan karbohidrat, 

baik oral maupun intravena, pemberian glucagon yang merupakan suatu hormone 

glikogenolisis secara intramuskular untuk meningkatkan kadar glukosa darah. 

Jenis penangananyang khusus sebagian berdasarkan pada tingkat kesadaran pasien 

yaitu dengan pemberian jus jeruk atau minuman yang mengandung gula lainnya 

apabila pasien sadar dan pemberian glucagon intamuskular atau ampul glukosa 

50% intavena apabila pasien tidak sadar. 

b. Komplikasi kronik jangka panjang 

          Dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu, mikromuskular, makromuskular dan 

neuropati perifer. 

1) Retinopati diabetic 

           Retinopati diabetic yaitu penyebab utama kebutaan dan disebabkan oleh 

mikrongiopatiyang mendasarinya. Manifestasi awal adalah adanya 

mikroaneurisma arteriol retina yang selanjutnya terjadi perdarahan, 

neovakularisasi, dan jaringan parut retina yang menyebabkan timbulnya kebutaan. 

2) Glomerulosklerosis diabetic  

Adalah penyebab utama penyakit ginjal stadium akhir (ESRD) yang 

merupakan 33% dari kasus baru. Perkembangan nefropati diabetik berlangsung 

dalam tahapan stadium, perubahan struktur dan fungsi ginjal awal berupa 
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hipertrofi ginjal, penebalan membrane basal kapiler glomerulus, dan peningkatan 

laju filtrasi glomerulus (GFR); mikroalbuminuria dan hipertensi, nefropati dengan 

proteinuria dan penurunan cepat GFR dan ESRD. 

3) Neuropati diabetic 

Yaitu dapat melibatkan saraf perifer, saraf kranial, aau system otonom dan 

merupakan suatu komplikasi jangka panjang yang lazim terjadi pada diabetes tipe 

1 maupun tipe 2. Neuropati perifer terutama mempengaruhi persepsi sensori. 

4) Neuropati Perifer 

          Adalah suatu penyebab penting ulserasi yang sulit untuk dikontrol pada 

kaki penderita diabetes. Gangguan atau hilangnya sensasi menyebabkan hilangnya 

rasa nyeri dengan kerusakan kulit akibat trauma dan penekanan dari sepatu yang 

sempit. Penyakit vaskuler dengan berkurangnya suplai darah juga berperan dalam 

berkembangnya lesi, da lazin terjadi infeksi. 

5) Penyakit makrovaskuler 

Yaitu mengacu pada aterosklerosis dengan berkembangnya penyakit arteri 

koronaria, stroke, penyakit pembuluh darah perifer dan meningkatnya risiko 

infeksi. Diabetes Melitus tipe 2 sangat terkait dengan penyakit makrovaskular. 

6) Insidensi infark miokardial (MI) 

           Pada penderita diabetes setidaknya 2,5 kali diabndinkan dengan pasien 

yang tidak menderita diabetes. Penderita neuropati autonomy diabetes dapat 

mengalami infark miokardial yang tidak nyeri (silent). 

7) Penyakit pembuluh darah perifer dan neuropati 

 Yaitu yang menyebabkan timbulnya gangrene kaki pada penderita diabetes 

adalah penyebab utama amputasi kaki nontraumatik. Sebanyak 75% penderita 
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diabetes meninggal akibat penyakit pembuluh darah, infark miokardial, stroke, 

gagal ginjal, dan gangrene ekstremitas bawah. 

4. Empat pilar utama pengelolaan diabetes melitus tipe 2 

  Menurut Soegondo, Soewondo, & Subekti (2015) terdapat empat pilar 

utama dalam pengelolaan diabetes melitus tipe 2 yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan makan 

 Perencannan makan standar yang dianjurkan yaitu makanan dengan 

komposisi yang seimbang diantaranya karbohidrat 45-60%, protein 10-20% dan 

lemak 20-25%. Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, 

stress akut dan kegiatan jasmani untuk mencapai dan mempertahankan berat 

badan idaman. Pada dasarnya perencanaan makan pada diabetes mellitus tidak 

berbeda dengan perencanaan makan pada orang normal. Untuk mendapatkan 

kepatuhan terhadap pengaturan makan yang baik, adanya pengetahuan mengenai 

bahan penukar yang akan sangat membantu pasien. 

b. Latihan jasmani 

  Pada diabetes mellitus latihan jasmani yang dianjurkan secara teratur yaitu 

3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit, yang sifatnya sesuai CRIPE 

(continuous, rhythmical, interval, progressive, endurance training). Sedapat 

mungkin mencapai zna sasaran 75-85% denyut nadi maksimal (220-umur), 

disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi penyakit penyerta. Sebagai contoh 

olahraga ringan adalah berjalan kaki biasa selama 30 menit, olahraga sedang yaitu 

berjalan cepat selama 20 menit dan olahraga besat contohnya jogging.  

c. Pengelolaan farmakologis 

          Sarana pengelolaan farmakologis diabetes dapat berupa: 
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1) Obat hipoglikemik oral 

a) Sulfonilurea 

      Obat ini bekerja dengan menstimulasi sel beta pankreas untuk melepaskan 

insulin yang tersimpan, oleh karena itu dapat bermanfaat pada pasien yang masih 

mempunyai kemampuan mensekresi insulin. 

b) Glinid 

         Glinid adalah obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonylurea, dengan 

meningkatkan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari 2 macam 

obat yaitu : Repaglinid (derivate asam benzoate) dan Nateglinid (derivate 

fenilalanin). Obat ini diabsorbsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan 

diekskresi secara cepat melalui hati.  

c) Biguanid 

     Saat ini golongan obat biguanid yang masih dipakai yaitu metformin. 

Metformin menurunkan glukosa darah melalui pengaruhnya terhadap kerja insulin 

pada tingkat selular, distal dari reseptor insulin serta juga pada efeknya 

menurunkan produksi glukosa hati. Metformin menurunkan kadar glukosa darah 

tetapi tidak menyebabkan penurunan hingga di bawah normal. 

d) Tiazolidinadion 

         Golongan obat ini diharapkan bisa lebih tepat bekerja pada sasran kelainan 

yaitu resistensi insulin dan dapat pula dipakai untuk berbagai manifestasi 

resistensi insulin tanpa menyebabkan hipoglikemia dan juga tidak menyebabkan 

kelelahan sel beta pankreas. 

2) Insulin 
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         Sebanyak 20-25% pasien Diabetes Melitus Tipe 2 akan memerlukan insulin 

untuk mengendalikan kadar glukosa darahnya. Pemberian insulin secara 

konvensional 3 kali sehari dengan memakai insulin kerja cepat, insulin dapat pula 

diberikan dengan dosis terbagi insulin kerja menengah 2 kali dan kemudian 

diberikan campuran insulin kerja cepat dimana perlu sesuai dengan respon kadar 

glukosa darahnya. 

d. Penyuluhan 

          Penyuluhan untuk rencana pengelolaan sangat penting agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. Edukasi diabetes merupakan pendidikan dan pelatihan 

mengenai pengetahuan serta ketrampilan bagi pasien diabetes yang bertujuan 

menunjang perubahan perilaku untuk meningkatkan pemahaman pasien akan 

penyakitnya, yang diperlukan untuk mencapai keadaan sehat optimal, dan 

penyesuaian keadaan psikologik serta kualitas hidup yang lebih baik. 

C. Asuhan Keperawatan pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dengan 

Ketidakpatuhan terhadap Pengobatan 

1. Pengkajian keperawatan  

 Menurut Sudoyo, Setiyohadi, Alwl, Simadibrata S, & Setiati (2006). 

a. Identitas Klien 

1) Nama: 

2) Jenis Kelamin: 

3) Umur: 

4) Agama: 

5) Pendidikan: 

6) Pekerjaan 
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7) Alamat: 

b. Riwayat Kesehatan Sekarang 

1) Adanya gatal pada kulit disertai luka yang tidak sembuh-sembuh 

 Menurut Saferi Wijaya & Mariza Putri (2013) keluhan yang dialami oleh 

pasien diabetes yaitu kelainan kulit berupa gatal yang biasanya terjadi di daerah 

kemaluan dan daerah lipatan kulit seperti ketiak dan di bawah payudara. Sering 

pula dikeluhkan timbulnya bisul dan luka yang lama sembuhnya. Hal tersebut 

juga didukung oleh teori menurut (Tarwoto, Wartonah, Taufiq, & Mulyati, 2012) 

yang mengemukakan bahwa peningkatan glukosa darah mengakibatkan 

penumpukan gula pada kulit sehingga menjadi gatal, jamur dan bakteri mudah 

menyerang kulit. 

2) Kesemutan 

  Menurut Tandra (2008) bahwa kerusakan saraf yang disebabkan oleh 

glukosa yang tinggi merusak dinding pembuluh darah dan akan menggangu 

nutrisi pada saraf. Karena yang rusak adalah saraf sensoris, keluhan yang sering 

muncul adalah rasa semutan atau tidak terasa, terutama pada tangan dan kaki. 

Selanjutnya bisa timbul rasa nyeri pada anggota tubuh, betis, kaki, tangan, dan 

lengan bahkan kadang terasa seperti terbakar. 

3) Menurunnya BB 

4) Meningkatnya Nafsu makan 

5) Sering haus 

6) Banyak kencing 

 Menurut Guyton & Hall (2014) yang mengemukakan bahwa tingginya 

kadar glukosa darah dapat menyebabkan dehidrasi berat pada sel di seluruh tubuh. 
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Hal ini terjadi sebagian karena glukosa tidak dapat dengan mudah berdifusi 

melewati pori-pori membrane sel, dan naiknya tekanan osmotik dalam cairan 

ekstraselular menyebabkan timbulnya perpindahan air secara osmosis keluar sel. 

Efek keseluruhannya adalah kehilangan cairan yang sangat besar dalam urine, 

gambaran klasik diabetes adalah adanya polyuria (kelebihan ekskresi urine), 

dehidrasi ekstrasel dan intrasel serta bertammbahnya rasa haus. Selain itu menurut 

Guyton & Hall (2014) mengemukakan bahwa kegagalan untuk menggunakan 

glukosa sebagai sumber energi berakibat peningkatan mobilisasi protein dan 

lemak. Oleh karena itu, seseorang dengan diabetes melitus berat yang tidak 

diobati akan mengalami penurunan berat badan yang cepat dan asthenia 

(kurangnya energi) meskipun telah memakan sejumlah besar makanan (polifagia). 

Tanpa pengobatan, kelainan metabolisme ini dapat menyebabkan kehilangan 

jaringan tubuh dalam waktu beberapa minggu. 

7) Menurunnya ketajaman penglihatan 

 Menurut Tandra (2008) yang menyatakan bahwa glukosa darah yang 

tinggi akan menarik pula cairan dalam lensa mata sehingga lensa menjadi tipis. 

Mata akan mengalami kesulitan untuk fokus dan penglihatan menjadi kabur. 

Apabila glukosa darah dapat terkontrol dengan baik, maka penglihatan dapat 

membaik karena lensa kembali normal.  

c. Riwayat Kesehatan dahulu 

1) Riwayat Penyakit Pankreas 

 Menurut Soegondo et al., (2015) yang meyatakan bahwa di dalam 

pankreas terdapat kumpulan sel yang berbentuk seperti pulau yang disebut dengan 

pulau-pulau Langerhans yang berisi sel beta yang mengeluarkan hormone insulin, 



24 
 

yang sangat berperan dalam mengatur kadar glukosa darah. Menurut Tandra 

(2008) yang meyatakan bahwa penyakit pankreas atau radang pankreas 

(pankreastitis) merupakan penyebab diabetes yang lain atau yang disebut diabetes 

sekunder atau akibat penyakit lain. 

2) Hipertensi 

 Menurut Tandra (2008) yang menyatakan bahwa tekanan darah tinggi atau 

hipertensi banyak ditemukan pada diabetes mellitus tipe 2 dan mempermudah 

terjadinya gangguan ginjal. Hal tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan 

oleh Soegondo & Sukardji (2008) yang menyatakan bahwa risiko yang lebih besar 

mendapatkan diabetes mellitus tipe 2 salah satunya dalah tekanan darah tinggi 

(lebih dari 130/85). Menurut Tandra (2008) Penderita diabetes cenderung terkena 

hipertensi dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang tidak menderita 

diabetes. 

3) ISK berulang 

 Menurut Tandra (2008) yang menyatakan bahwa saat glukosa darah tinggi, 

vagina mudah terkena infeksi jamur, mengeluarkan caira kental putih kekuningan 

serta timbul rasa gatal. 

d. Riwayat Kesehatan Keluarga → Riwayat keluarga dengan DM 

 Menurut Guyton & Hall (2014) yang mengemukakan bahwa faktor yang 

dapat meyebabkan resistensi insulin dan diabetes melitup tipe 2 yaitu meskipun 

kebanyakan pasien diabetes mellitus tipe 2 mengalami kelebihan berat badan atau 

memiliki timbunan lemak visera, resistensi insulin yang berat dan diabetes 

mellitus tipe 2 dapat terjadi akibat keadaan yang didapat atau keadaan genetic 

yang mengganggu sinyal insulin di jaringan perifer. Menurut teori Tandra (2008) 
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yang menyatakan bahwa sekitar 50% pasien diabetes mellitus tipe 2 mempunyai 

orang tua yang menderita diabetes, dan lebih dari sepertiga pasien diabetes 

mempunyai saudara yang mengidap diabetes. Pada diabetes mellitus tipe 2, bila 

saudara kembar identik mengidap diabetes mellitus tipe 2, kemungkinan 

saudaranya yang lain juga terkena diabetes adalah 90%. Bila salah satu orang tua 

tekena diabetes, kemungkinan 40% anaknya juga terkena diabetes. Apanila kedua 

orang terkena diabetes, kemungkinan anaknya menderita diabetes menjadi lebih 

dari 50%. Menurut teori Soegondo et al., (2015) diketahui bahwa merupakan 

penyakit keturunan yang artinya bila orang tua menderita diabetes maka anak-

anaknya akan menderita diabetes juga. Hal tersebut memang benar, namun factor 

keturunan saja tidak cukup, terdapat faktor lain yang disebut dengan faktor risiko 

atau faktor pencetus lainya seperti kegemukan, pola makan yang salah, minum 

obat-obatan yang dapat menaikkan kadar glukosa darah dan proses menua. 

e. Pemeriksaan Fisik → head to toe 

f. Pemeriksaan Penunjang 

1) Kadar glukosa 

a) Gula darah sewaktu / random > 200mg/dl 

b) Gula darah puasa / nuchter > 126mg/dl 

c) Gula darah 2 jam PP (post prandial) > 200mg/dl 

2) Aseton plasma → hasil (+) mencolok 

3) As lemak bebas → peningkatan lipid dan kolesterol 

4) Osmolaritas serum (>330 osm/l) 

5) Urinalisis → proteinuria, ketonuria, glukosuria 

g. Pengkajian Ketidakpatuhan (Taylor & Ralph, 2013) 
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1) Usia 

2) Sumber, meliputi tingkat penghasilan, bantuan publik, menjadi anggota 

medicare atau medicaid, sumber-sumber keuangan, yang lain, sumber-sumber 

tambahan yang tersedia di keluarga, keterjangkauan sumber-sumber 

komunitas 

3) Ada tidaknya asuransi kesehatan 

4) Status pekerjaan 

5) Latar belakang pendidikan 

6) Kecakapan berbahasa 

7) Lokasi tempat tinggal 

8) Pembayaran penanganan, peralatan, dan layanan 

      Berikut ini merupakan gejala dan tanda dari ketidakpatuhan (PPNI, 2016): 

1) Gejala dan tanda mayor 

a) Subjektif 

Menolak menjalani perawatan atau pengobatan 

Menolak menikuti anjuran 

b) Objektif 

Perilaku tidak mengikuti program 

Perilaku tidak menjalani anjuran 

2) Gejala dan tanda Minor 

a) Objektif 

Tampak tanda/gejala penyakit/masalah kesehatan masih ada atau meningkat 

Tampak komplikasi/masalah kesehatan menetap atau meningkat. 
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2. Diagnosa keperawatan 

           Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menguraikan respon aktual 

atau potensial terhadap masalah kesehatan yang perawat mempunyai izin dan 

berkompeten untuk mengatasinya. Respon aktual dan potensial pasien didapatkan 

melalui data dasar pengkajian, tinjauan literatur yang berkaitan, catatan medis 

pasien masa lalu dan konsultasi dengan professional lain, yang kesemuanya 

dikumpulkan selama pengkajian (Potter & Perry, 2010).  

 Diagnosa keperawatan dapat berhubungan dengan diagnosis medis dan 

bergantung pada akses dan pengetahuan pasien tentang sumber (Taylor & Ralph, 

2013). 

    Diagnosa keperawatan pada diabetes melitus (Carpenito, 2001): 

a. Berat badan lebih berhubungan dengan kurang aktivitas fisik harian, kelebihan 

konsumsi gula dan gangguan kebiasaan makan. 

b. Risiko terhadap cedera berhubungan dengan penurunan sensasi taktil, 

pengurangan ketajaman pandangan dan hipoglikemia. 

c. Ansietas (klien, keluarga) yang berhubungan dengan diagnosis diabetes, 

komplikasi potensial diabetes, injeksi insulin, efek negative pada gaya hidup. 

d. Risiko koping tidak efektif (klien, keluarga) berhubungan dengan penyakit 

kronik, atau aturan perawatan diri yang kompleks dan masa depan yang tidak 

pasti. 

e. Risiko disfungsi seksual (pria) yang berhubungan dengan masalah-masalah 

ereksi sekunder akibat neuropati atau konflik-konflik psikologis. 

f. Risiko disfungsi seksual (wanita) yang berhubungan dengan seringnya masalah 

genitourinarius dan stressor fisik dan psikologis dari diabetes. 
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g. Ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawatan/pengobatan yang 

kompleks atau jangka panja 

h. Risiko terhadap Ketidakpatuhan yang berhubungan dengan kompleksitas dan 

kronisitas aturan pengobatan. 

i. Risiko manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan 

ketidakcukupan pengetahuan tentang kondisi, pemantauan glukosa darah 

mandiri, pengobatan, perubahan diet, penanganan hipoglikemia, control berat 

badan, perawatan hari-hari sakit, program latihan, perawatan kaki, tanda-tanda 

dan gejala komplikasi dan sumber-sumber komunitas. 

3. Intervensi Keperawatan  

         Intervensi atau perencanaan adalah kegiatan dalam keperawatan yang 

meliputi meletakkan pusat tujuan pada pasien, menetapkan hasil yang ingin 

dicapai, dan memilih intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan (Potter & 

Perry, 2010) 

         Berikut ini adalah intervensi keperawatan untuk pasien dengan 

ketidakpatuhan (Taylor & Ralph, 2013) 

a. Bina hubungan saling percaya perawat-pasien 

Rasional: untuk memfasilitasi komunikasi terbuka 

b. Diskusikan alasan pasien untuk tidak patuh 

Rasional: untuk menentukan intervensi yang tepat 

c. Dapatkan dan gunakan penerjemah bahasa jika diperlukan 

Rasional: kekurangan berbahasa dapat merupakan suatu penghambat usaha pasien 

untuk mempertahankan sumber-sumber komunitas. 

d. Kaji kebutuhan perawatan kesehatan pasien, status social ekonomi, status 
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asuransi, dan sumber-sumber keluarga yang tersedia 

 Rasional: untuk menentukan apakah pasien memenuhi kriteris untuk menerima 

bantuan dari pemerintah atau sumber-sumer komunitas 

e. Evaluasi keterbatasan sumber-sumber komunitas, seperti kesulitan 

mendapatkan perjanjian atau waktu tunggu sebelum perjanjian 

Rasional: untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan dalam menggunakan 

layanan perawatan kesehatan atau social. 

f. Berikan infomasi tertulis secara jelas tentang sumber-sumber komunitas yang 

dapat diterima  oleh pasien ( yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asli 

pasien, bila diperlukan) 

Rasional: Pasien mungkin tidak mengetahui simber-sumber yang tersedia atau 

dapat menemui kesulitan dalam memahami kriteria penerimaan/pendaftaran yang 

kompleks. 

g. Rujuk pasien ke lembaga yang tepat. Atur perjanjian awal dan beri tahu nama 

professional kesehatan yang akan menanganinya 

Rasional: untuk memulai akses ke sumber-sumber yang tersedia dan untuk 

mendemonstrasikan kepada pasien bagaimana menjalani proses itu. 

h. Berikan informasi kepada pasien dengan pelatihan bersertifikat 

i. Advokasi untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik di tingkat 

komunitas, daerah, atau Negara. 

Rasional: untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi kesehatan, diperlukan 

perubahan yang besar dalam kebijakan kesehatan. 
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          Intervensi Keperawatan yang Disarankan untuk menyelesaiakan masalah 

Ketidakpatuhan (Bulecheck et al., 2016) dalam Nursing Outcomes Classification 

(NOC) dan Nursing Interventions Classification (NIC). 

Tabel  1  

Intervensi Keperawatan Asuhan Keperawatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 

Dengan Ketidakpatuhan terhadap Pengobatan di Wilayah Kerja  

UPT. Kesmas Sukawati 1 tahun 2018 
 

Diagnosa Keperawatan NOC NIC 

1 2 3 

Ketidakpatuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outcome Untuk 

Mengukur 

Penyelesaian Dari 

Diagnosis 

Perilaku patuh 

Prilaku patuh : Aktivitas 

yang disarankan 

Perilaku patuh : diet 

yang disarankan 

Perilaku patuh : 

pengobatan yang 

disarankan 

 

Outcome Tambahan 

Untuk Mengukur 

Batasan Karakteristik 

Kontrol kecemasan diri 

Kinerja caregiver : 

perawatan langsung 

Kinerja caregiver : 

perawatan tidak langsung 

Kontrol Risiko 

Komunitas : Obesitas 

Perilaku Skrining 

kesehatan pribadi 

Manajemen diri : 

penyakit akut 

Kontrol Risiko 

Komunitas : Obesitas 

 

a. Dukungan 

Pengasuhan 

(Caregiver 

Support) 

b. Peningkatan 

Koping 

c. Konseling 

d. Perekatan Budaya 

e. Dukungan 

pengambilan 

keputusan 

f. Perencanaan 

pulang 

g. Pencegahan 

melarikan diri 

h. Bantuan sumber 

keuangan atau 

pendapatan 

i. Pendidikan 

kesehatan 

 

Panduan Sistem 

Pelayanan   

Kesehatan 

a. Otorisasi Asuransi 

b. Fasilitas 

pembelajaran 
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 Perilaku Skrining 

kesehatan pribadi 

Manajemen diri : 

penyakit akut 

Manajemen diri : 

Diabetes 

Perilaku berhenti 

merokok 

Kontrol gejala 

Outcome Yang 

Berhubungan Dengan 

Faktor Yang 

Berhubungan Atau 

Outcome Menengah 

Penerimaan : status 

kesehatan 

Adaptasi terhadap 

Disabilitas fisik 

Perilaku patuh 

Perilaku penghentian 

penyalahgunaan alcohol 

Tingkat kecemasan 

Persiapan perawatan 

dirumah bagi caregiver 

Hubungan caregiver-

pasien 

Stressor Caregiver 

Kepuasan klien 

Kepuasan Klien: 

Manajemen kasus 

Kepuasan klien: 

komunikasi 

Kepuasan klien: 

keamanan 

Tingkat depresi 

Kontrol diri terhadap 

depresi 

Perilaku penghentian 

penyalahgunaan obat 

terlarang 

Perilaku pencegahan 

jatuh 

Koping keluarga 

Partisipasi keluarga 

dalam perawatan 

professional 

Ketahanan keluarga 

 

 Pengaturan 

Tujuan Saling 

Menguntungkan 

a. Konseling nutrisi 

b. Bantuan pasien 

untuk mengontrol 

pemberian 

analgetik 

c. Perlindungan 

terhadap hak 

pasien 

d. Peningkatan 

Efiksasi diri 

e. Bantuan 

Modifikasi Diri 

f. Fasilitas Tanggung 

Jawab Diri 

g. Peningkatan 

Sistem Pendukung 

h. Pengajaran: proses 

penyakit 

i. Pengajaran: 

Individu 

j. Pengajaran: 

Peresepan Diet 

k. Pengajaran: 

peresepan latihan 

l. Pengajaran: 

peresepan obat-

obatan 

m. Pengajaran: 

Prosedur atau 

perawatan 

n. Pengajaran: 

Keterampilan 

Psikomotor 

o. Konsultasi melalui 

telepon 

p. Menyampaikan 

kebenaran 

q. Klarifikasi nilai 
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Kepercayaan mengenai 

kesehatan 

Kepercayaan mengenai 

kesehatan: Merasakan 

kemampuan melakukan 

Kepercayaan mengenai 

kesehatan: kntrol yang 

diterima 

Kepercayaan mengenai 

kesehatan: sumber-

sumber yang diterima 

Kepercayaan mengenai 

kesehatan: ancaman yang 

dirasakan 

Orientasi kesehatan 

Perilaku imunisasi 

Pengetahuan : proses 

penyakit 

Pengetahuan : perilaku 

kesehatan 

Pengetahuan :promosi 

kesehatan 

Pengetahuan : regimen 

perawatan motivasi 

Partisipasi dalam 

keputusan perawatan 

kesehatan 

Kontrol risiko 

Kontrol risiko : 

penggunaan alcohol 

Deteksi risiko 

Dukungan social 

Keinginan untuk hidup 

 

Pilihan Intervensi   

tambahan: 

a. Manajemen Kasus 

b. Bantuan 

Pemeliharaan 

Rumah 

c. Manajemen 

pengobatan 

 

(Sumber : Bulecheck, G. M., Butcher, H. k., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. Nursing 

Interventions Clasisification (NIC), 2016) 

4. Implementasi Keperawatan 

          Implementasi keperawatan merupakan komponen dari proses keperawatan 

yaitu katagori dari prilaku keperawatan dimana tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan 

dan diselesaiakan. Dalam teori, implementasi dari rencana asuhan keperawatan 

mengikuti komponen perencanaan dari proses keperawatan. Namun demikian, di 
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banyak lingkungan perawatan kesehatan, implementasi mungkin dimulai secara 

langsung setelah pengkajian (Potter & Perry, 2010). 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan langkah proses keperawatan yang memungkinkan 

perawat untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah berhasil 

meningkatkan kondisi pasien (Potter & Perry, 2010). 

 


