
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Mellitus 

1. Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes Melitus adalah penyakit kelainan metabolik yang 

dikarakteristikkan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin maupun keduanya (Kardika et al., 2015).  

Diabetes Mellitus atau yang sering disebut the silent killer karena penyakit 

ini dapat mengenai semua organ tubuh serta dapat menimbulkan banyak 

keluhan, antara lain gangguan penglihatan pada mata, katarak, sakit ginjal, 

penyakit jantung, luka yang sulit sembuh dan membusuk (gangren), infeksi 

pada paru, stroke, gangguan pembuluh darah, dan lain sebagainya. Diabetes 

mellitus ini ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi normal yaitu kadar 

gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg/dl, dan kadar gula darah puasa 

berada di atas atau sama dengan 126 mg/dl (Fatimah, 2015).  

2. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

 Menurut American Diabetes Association (ADA) diabetes mellitus 

diklasifikasikan ke dalam kategori umum berikut: 

a. Diabetes tipe 1  

Diabetes mellitus tipe 1 (T1DM) hanya terdapat sekitar 10% dari kasus 

diabetes di seluruh dunia, tetapi terjadi dengan meningkatkan insiden jauh 

lebih awal dalam hidup. Penyebab Diabetes mellitus tipe 1 adalah kerusakan 
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autoimun sel beta dari pankreas endokrin. Sebagian kecil yang terpengaruh 

pasien (<10%) diklasifikasikan sebagai tipe 1B. Tingkat glukosa pada pasien 

diabetes tipe 1 sedapat mungkin harus mendekati normal yaitu 80-120 mg/dl. 

Dan angka diatas 200 mg/dl yang disertai dengan rasa tidak nyaman serta 

sering buang air kecil sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. (Paschou et al., 

2018) 

b. Diabetes tipe 2 

Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik dimana 

terjadinya kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas dan atau gangguan fungsi insulin (resistensi insulin). Diabetes tipe 

2 ini merupakan diabetes yang paling sering dijumpai, hampir 90% dari 

semua kasus diabetes merupakan diabetes tipe 2. Diabetes melitus tipe 2 

disebabkan bukan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel - sel 

sasaran insulin gagal untuk merespon insulin dengan normal. Resistensi 

insulin sering disebabkan karena obesitas serta kurang nya aktivitas fisik dan 

penuaan. Pada pasien dengan diabetes tipe 2, dapat terjadi juga produksi 

glukosa hepatik yang berlebihan, tetapi tidak memiliki efek penghancuran 

autoimun sel Langerhans B, dan kurangnya fungsi insulin pada pasien 

diabetes tipe 2 hanya relatif. dan itu tidak absolut (Fatimah, 2015). 

c. Diabetes Mellitus Gestasional   

Diabetes Mellitus Gestasional merupakan kumpulan gejala yang timbul 

pada ibu hamil yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa 

dalam darah akibat penurunan sekresi insulin yang progresif Fitriani (2017). 
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Diabetes Mellitus Gestasional didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga 

kehamilan yang tidak jelas merupakan diabetes sebelum kehamilan. 

d. Diabetes tipe lain  

Jenis - jenis diabetes karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes 

monogenik ( seperti diabetes neonatal dan diabetes onset kematangan pada 

usia muda ), penyakit pankreas eksokrin (seperti kistik fibrosis dan 

pankreatitis), dan diabetes yang diinduksi obat atau bahan kimia (seperti 

penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan HIV / AIDS, atau setelah 

transplantasi organ) 

3. Diagnosa Diabetes Mellitus 

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) Diagnosa diabetes mellitus 

dapat ditegakkan dengan mengukur kadar gula darah. Pemeriksaan gula darah 

yang dianjurkan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara enzimatik dengan 

pengambilan plasma darah vena. Terdapat 4 kriteria diagnosis pada diabetes 

mellitus, yang meliputi : 

a. Pemeriksaan glukosa plasma puasa >126 mg/dl. Puasa merupakan suatu 

kondisi dimana tubuh tidak menerima asupan kalori selama minimal 8 jam. 

b. Pemeriksaan glukosa plasma >200 mg/dl 2 jam setelah Tes Toleransi 

Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram. 

c. Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu >200 mg/dl dengan keluhan klasik. 

d. Pemeriksaan HbA1c >6,5% dengan penggunaan metode yang 

terstandardisasi oleh National Glychohaemoglobin Standardization 

Program (NGSP). 
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Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal maupun 

kriteria diabetes mellitus maka akan digolongkan ke dalam kelompok 

prediabetes, yang terdiri dari Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) dan 

Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT). GDPT terjadi ketika hasil 

pemeriksaan glukosa plasma puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan 

TTGO glukosa plasma 2 jam <140 mg/dl. TGT terpenuhi jika hasil 

pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan 

glukosa plasma puasa <100 mg/dl 

Tabel 1 
Kriteria Diabetes, Prediabetes, dan Normal 

 
Kadar Hemoglobin           Glukosa Darah            Glukosa Plasma 

HbA1c (%)                      Puasa (mg/dl)            2 jam setelah 
TTGO (mg/dl) 

Diabetes              > 6,5                            > 126                           >200 

Prediabetes       5,7 s/d 6,4                          100-125                      140-199 

Normal     < 5,7                       < 100                           < 140 

(Sumber : Kementerian Kesehatan RI, Tetap Produktif, Cegah, dan Atasi 
Diabetes Melitus, 2020) 

4. Faktor Risiko Diabetes Mellitus 

Menurut Fatimah (2015) faktor risiko diabetes terdiri dari beberapa faktor 

yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, faktor risiko yang dapat diubah 

dan faktor lain. 

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah 

1) Umur  

Umur merupakan salah satu faktor penyebab diabetes, semakin 

bertambahnya umur kemampuan jaringan untuk mengambil glukosa darah  
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akan semakin menurun. Suriaoka (2012). Penyakit ini lebih banyak terdapat 

pada usia diatas 45 tahun (Fatimah, 2015). 

2) Keturunan  

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang tidak menular, namun penyakit 

ini merupakan penyakit turun temurun. Namun belum tentu anak dari kedua 

orangtua yang mengidap diabetes pasti akan mengidap diabetes juga, selama 

anak bisa menjaga dan menghindari faktor resiko lainnya (Suriaoka, 2012).  

b. Faktor risiko yang dapat diubah  

1) Obesitas   

Seseorang yang derajat kegemukan dengan IMT> 23 akan menyebabkan 

peningkatan kadar gula darah mencapai 200mg%. 

2) Kurangnya aktivitas fisik 

Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan pembakaran energy yang 

tidak maksimal oleh tubuh, sehingga tubuh akan kelebihan energi. Energi yang 

berlebihan dalam tubuh tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak dalam 

tubuh, yang dapat mengakibatkan obesitas. 

3) Hipertensi 

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi sangat erat kaitannya dengan 

penyimpanan garam dan air yang tidak tepat atau peningkatan tekanan sirkulasi 

perifer intravaskular. 
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4) Pola makan salah 

Pola makan yang cenderung berlebih dapat menyebabkan obesitas. Obesitas 

sendiri merupakan salah satu penyebab utama dari penyakit diabetes mellitus. 

5) Alkohol dan merokok 

Faktor – faktor lain seperti minum minuman beralkohol serta merokok dapat 

memperbesar risiko terkena diabetes. Alkohol dapat mengganggu metabolisme 

glukosa darah terutama pada penderita diabetes, sehingga akan mempersulit 

regulasi glukosa darah dan meningkatkan tekanan darah (Fatimah, 2015).  

c. Faktor lain 

Faktor lain yang berkaitan dengan risiko diabetes diantaranya penderita 

polycystic ovarysindrome (PCOS), penderita sindrom metabolic yang memiliki 

riwatyat toleransi glukosa terganggu (TGT) atau glukosa darah puasa terganggu 

(GDPT) sebelumnya, memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, 

PJK, atau Peripheral Rrterial Diseases(PAD), konsumsi alkohol,faktor stres, 

kebiasaan merokok, jenis kelamin,konsumsi kopi dan kafein (Fatimah, 2015) 

5. Tanda dan Gejala Diabetes Mellitus 

Menurut Fatimah (2015) tanda dan gejala diabetes dibagi menjadi 2 yaitu 

akut dan kronis : 

a. Gejala akut diabetes mellitus meliputi : 

1) Poliphagia ( banyak makan ) 

2) Polidipsia ( banyak minum ) 

3) Poliuria ( banyak/sering kencing terutama dimalam hari ) 

4) Mudah merasa lelah 
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5) Terjadinya peningkatan nafsu makan namun berat badan turun dengan cepat 

b. Gejala kronis diabetes mellitus meliputi : 

1) Pandangan menjadi kabur 

2) Kemampuan seksual menurun, pada pria biasanya terjadi impotensi 

3) Kesemutan  

4) Kulit gatal gatal  

5) Mudah mengantuk  

6) Rasa kebas di kulit 

6. Patofisiologis diabetes mellitus 

Tubuh manusia membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai fungsi sel 

dengan baik, energi ini berasal dari karbohidrat, protein, dan nutrisi lemak, 

yang dipecah menjadi zat sederhana di dalam tubuh dan diproses lebih lanjut 

untuk menghasilkan energi. Proses pembentukan energi, khususnya proses 

pembentukan energi dari glukosa, memerlukan proses metabolisme yang 

kompleks. Dalam proses metabolisme ini, insulin memainkan peran yang 

sangat penting dan bertanggung jawab untuk memasukkan glukosa ke dalam 

sel untuk diubah menjadi energi. 

Dalam keadaan normal, insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas 

mengatur glukosa dengan cara ini, sehingga kadar darah selalu dalam kisaran 

yang aman setelah berpuasa dan makan. Kisaran kadar gula darah normal 

adalah 70-140mg / dl. 

Insulin memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kadar gula 

darah dan mengkoordinasikan penggunaan energi oleh jaringan. Jika tidak ada 

insulin atau insulin tidak dapat dikenali oleh reseptor pada permukaan sel, 
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maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga glukosa akan tetap 

berada di dalam darah dan kadarnya akan meningkat. Tidak adanya glukosa 

yang dimetabolisme menyebabkan tidak ada energi yang dihasilkan, sehingga 

membuat tubuh lemah. Pada DM, tubuh manusia relatif kekurangan insulin, 

sehingga pengaturan gula darah tidak teratur (I. Suiraoka, 2012). 

7. Komplikasi Diabetes Mellitus 

Diabetes apabila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai 

macam komplikasi akut dan kronis (Fatimah, 2015), diantaranya: 

a. Komplikasi akut 

1) Ketosiadosis diabetik 

2) Status hiporosmolar hiperglikemi 

3) Hipoglikemia  

4) Disfungsi ereksi 

5) Penyakit periodontal  

b. Komplikasi kronis 

1) Retinopati diabetik 

2) Nefropati diabetik 

3) Neouropati diabetik 

4) Kardioneuropati diabetik (Parveen et al., 2017) 

8. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

Secara umum tujuan penatalaksanaan adalah untuk meningkatkan kualitas 

hidup penderita diabetes. Tujuan penatalaksanaa meliputi: 

a. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan diabetes, meningkatkan 

kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi akut 
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b.  Tujuan jangka panjang: untuk mencegah dan menghambat perkembangan 

penyakit mikrovaskuler kompleks dan penyakit makrovaskuler. 

c.  Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas 

diabetes. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengendalian gula darah, 

tekanan darah, berat badan dan profil lipid melalui penatalaksanaan pasien 

yang komprehensif (Soelistijo et al., 2019) 

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan antara lain, (Fatimah, 2015) : 

1) Diet  

2) Olahraga secara teratur 

3) Pendidikan kesehatan  

4) Obat – obatan, seperti (oral hipoglikemi dan insulin) 

B. Penerimaan Diri 

 Definisi Penerimaan Diri 

Penerimaan diri adalah suatu sikap seseorang menerima semua kelebihan 

dan kekurangan yang mereka miliki. Menurut Fennell, dalam fase manajemen 

penyakit kronis, penerimaan diri termasuk dalam tahap akhir, yaitu tahap 

integrase Inonu et al. (2018). Menurut Hurlock penerimaan diri didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang mempertimbangkan karakteristik pribadinya 

sehingga ia mampu dan mau hidup dengan karakteristik tersebut. Karakter 

pribadi seseorang terdiri dari kekuatan dan kelemahannya. Jika seseorang telah 

menerima dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya, maka ia akan 

menghargai segala keterbatasan dan kelemahannya tanpa menyalahkan dirinya 
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sendiri, sehingga terbentuklah integritas pribadi Permatasari & Gamayanti 

(2016). 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan diri 

merupakan sikap positif seseorang dalam menerima dirinya sendiri apa saja 

kelebihan dan kekurangannya sehingga individu dapat menjalani hidupnya 

dengan tulus dan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk hidupnya dengan 

segala keterbatasan yang mereka miliki. 

 Tahapan Penerimaan diri 

Sesuai dengan teori penerimaan (acceptance) menurut Kubbler Ross (2008) 

dalam Faradina (2017), terdapat 5 tahap penerimaan diri:  

a. Tahap penolakan ( denial ) 

Penolakan biasanya hanya pertahanan sementara pribadi. Perasaan ini 

biasanya digantikan oleh kesadaran tingkat tinggi, yaitu ketika seseorang 

dihadapkan pada hal-hal seperti pertimbangan keuangan, urusan yang belum 

selesai, dan kekhawatiran tentang kehidupan masa depan anggota keluarga 

lainnya. 

b. Tahap Marah ( anger ) 

Kemarahan merupakan tahap lanjutan dari suatu pengingkaran. Karena 

rasa marah, membuat orang sangat sulit untuk peduli. Banyak invidu yang 

melambangkan kemarahan dalam kehidupan dengan tunduk pada kebencian 

dan kecemburuan. Pada tahap ini pasien cenderung marah dan merasa 

bersalah, raut wajah cemberut, kasar, dan mudah tersinggung 

c. Tahap Tawar – menawar ( bargaining ) 
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Pada tahap ini, individu berusaha untuk hidup lebih lama dengan 

mempertimbangkan informasi yang diperoleh. Biasanya negosiasi tersebut 

akan lebih kuat dalam komunikasi gaya hidup. 

d. Tahap Depresi (depression) 

Pada tahap ini, individu mulai memahami kepastian, sehingga individu 

menjadi lebih diam, menolak orang lain dan menghabiskan banyak waktu 

untuk menangis dan sedih. Tidak disarankan untuk mencoba menghibur 

individu yang berada pada tahap ini. Ini merupakan saat yang sangat penting 

dalam berduka yang memerlukan proses. 

e. Tahap Penerimaan (acceptance) 

Pada tahapan ini individu mulai menerima kenyataan-kenyataan yang 

terjadi di dalam hidupnya. Seperti mulai menerima bahwa dirinya mengidap 

suatu penyakit yang mematikan atau penyakit kronis.  

 Ciri – ciri penerimaan diri 

Orang yang memiliki penerimaan diri terhadap dirinya dapat dilihat pada 

ciri-ciri penerimaan diri di bawah ini Christanty & Wardhana (2013), antara 

lain:  

a. Memiliki standar diri tanpa terpengaruh sekitar.  

b. Yakin dalam menghadapi kehidupannya.  

c. Bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan.  

d. Sanggup  menerima kritikan dan masukan dari orang lain secara objektif  

e. Tidak menyalahkan diri sendiri.  

f. Menganggap dirinya setara dengan orang lain.  
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g. Merasa tidak ingin adanya penolakan dari orang lain.   

h. Menggap bahwa dirinya tidak jauh berbeda dari orang lain.  

i. Jauh dari rasa rendah diri. 

Sikap penerimaan kekuatan dan kelemahan individu tercantum dalam arti dan 

aspek penerimaan diri. Selain itu, keyakinan akan masa depan dan memiliki nilai 

dan standar sendiri juga tercantum dalam aspek dan karakteristik penerimaan diri. 

 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri 

a. Usia  

Usia dapat mempengaruhi terhadap nilai penerimaan diri, semakin bertambah 

usia penderita DM maka semakin baik penerimaan dirinya kondisi ini 

dikarenakan pada usia semakin dewasa maka semakin banyak pengalaman 

dimasa lalu sehingga dapat mengevaluasi diri kearah perilaku yang baik (Yhani 

& Karyono, 2013) 

b. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidakan berhubungan dengan nilai penerimaan diri, semakin 

tinggi tingkat pendidikan individu semakin mudah dalam menjangkau informasi 

terkait kondisi kesehatannya (Akturk dan Aydinalp, 2018). 

c. Jenis Kelamin  

Pada jenis kelamin menunjukkan perempuan memiliki penerimaan diri yang 

lebih baik, hal ini dikarenakan perempuan lebih terbuka dalam mengidentifikasi 

kondisinya kepada orang lain hal tersebut menjadikan individu mendapatkan 

dukungan maupun bantuan dalam menerima kondisinya (Shayeghian dkk., 

2016).   

d. Lama Menderita  
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Semakin lama menderita DM individu semakin memahami kondisinya, 

kondisi ini membawa pengaruh positif terhadap koping yang efektif sehingga 

berdampak pada penerimaan diri yang semakin baik (Shayeghian dkk., 2016).   

e. Status Menikah 

Pada individu yang memiliki pasangan lebih mudah dalam penerimaan diri, 

hal ini dikarenakan individu yang memiliki pasangan dapat memberikan 

perhatian maupun dukungan terhadap segala kondisinya (Okwaraji dkk., 2017).   

 Dampak Penerimaan Diri 

Dampak Positif dari tingginya penerimaan diri adalah individu memiliki 

konsep diri positif sehingga individu dapat menerima perbedaan dan 

kekurangan yang ada pada dirinya. Dampak negatif dari rendahnya penerimaan 

diri adalah individu kurang memiliki rasa percaya diri, rendah diri, kurang 

mampu menerima kondisi dirinya, rasa malu yang berlebihan. 

C. Gambaran Penerimaan Diri Pada Pasien Diabetes Mellitus Dan Hasil 

Penelitian 

Penerimaan diri merupakan aspek penting yang harus ada pasien dengan 

penyakit kronis. Sesuai dengan teori penerimaan (acceptance) menurut Kubbler 

Ross (2008) dalam Faradina (2017), terdapat 5 tahap penerimaan diri, yaitu 

tahap penolakan, tahap marah, tahap tawar – menawar, tahap depresi, tahap 

penerimaan. Pasien DM perlu melalui tahap depresi dan mencapai tahapan yang 

terakhir yaitu penerimaan diri Nash (2014). Penerimaan diri pada penderita 

penyakit kronis seperti diabetes mellitus memiliki peranan penting agar 

individu tersebut mampu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada dirinya akibat penyakit yang dideritanya Fitriani & Muflihatin (2020). 
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Individu yang mengalami sakit berkepanjangan, keadaannya akan berubah dari 

waktu ke waktu secara fisik, psikologis, ataupun sosial dikarenakan ketika 

tubuh terserang penyakit, fungsi dari setiap anggota tubuh akan berkurang (Ayu 

& Lestari, 2018).  

Penerimaan diri merupakan bentuk ketahanan bagi pasien DM untuk 

mampu beradaptasi dengan kondisi penyakitnya. Pada pasien DM yang 

memiliki tingkat penerimaan diri yang tinggi maka tidak akan menganggap 

penyakitnya adalah suatu beban dalam hidupnya Badaria & Astuti (2004). Jika 

penerimaan diri baik maka individu tersebut mampu menyesuaikan perubahan-

perubahan yang terjadi pada hidupnya, sedangkan jika penerimaan dirinya 

buruk individu tersebut akan merasa tidak berharga sehingga mudah depresi 

yang akan mempengaruhi kehidupannya Fitriani & Muflihatin (2020). Maka 

dari itu, pasien DM secara psikologis diharapkan mampu melakukan 

penerimaan dan penyesuaian diri terhadap penyakit yang dialaminya (Ayu & 

Lestari, 2018). Hasil penelitian Fitriani & Muflihatin (2020) penerimaan diri 

pada pasien diabetes menunjukan bahwa dari 152 responden sebagian besar 

memiliki tingkat penerimaan diri yang tinggi sebanyak 87 (57,2%) responden, 

penerimaan diri sedang 63 (41,4%) responden, dan penerimaan diri rendah 2 

(1,3%) responden. Selain itu berdasarkan penelitian Inonu et al. (2018) tentang 

Hubungan Penerimaan Diri Dengan Self-Management Diabetes Mellitus Pada 

Peserta Prolanis, didapati penerimaan diri sedang sebanyak 33 orang responden 

(63,5%). Responden dengan penerimaan diri rendah terdapat 3 orang (5,8%), 

dan responden dengan penerimaan diri tinggi berjumlah 16 orang (30,8%). 

 


