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ABSTRAK 

        Diabetes Mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai 

dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat kerusakan pada 

sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Di dapati bahwa gaya hidup dan 

kepatuha.n berobat di RSU GMIM Pancaran Kasih Manado merupakan salah satu 

faktor dan ketidakpatuhan pasien dalam menjalankan perawatan atau pengobatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya hidup pada pasien diabetes 

mellitus dan mengetahui kepatuhan berobat pasien diabetes militus serta menganalisa 

hubungan gaya hidup pasien diabetes militus.. 

      Jenis penelitian ini adalah analitik korelasional dengan menggunakan pendekatan 

cross sectional yang ditentukan secara accidental sampling yaitu Peneliti mengambil 

sampel yang kebetulan ada saat dilakukan penelitian, dengan kriteria inklusi. 

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Analisa data 

menggunakan uji statistik chi-square dengan tingkat signifikan α < 0,05. 

        Hasil analisis univariat menunjukan sebagian besar responden dengan gaya 

hidup kurang baik sebanyak 45 (72,6%), kepatuhan berobat terbanyak dengan 

kategori tidak patuh sebanyak 45 (72,6%). Hasil analisis bivariat menunjukan nilai 

p=0,000< 0,05 maka Ho di tolak dan Ha diterima yang berarti ada hubungan gaya 

hidup pasien diabetes mellitus dengan kepatuhan berobat. Kesimpulan gaya hidup 

pasien diabetes mellitus dengan kepatuhan berobat memiliki hubungan. Sehingga 

dapat dikatakan semakin baik gaya hidup maka semakin baik pula menjalani 

pengobatan diabetes mellitus. 

 

Kata kunci : Gaya Hidup, Diabetes Mellitus, Kepatuhan 
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RELATIONSHIP LIFESTYLE PATIENTS DIABETES MELLITUS WITH 

COMPLIANCE TREATMENT IN GMIM DISTRICT PANCARAN KASIH 

 

ABSTRACT 

 

 Diabetes Mellitus is a set of metabolic disorders characterized by elevated blood 

glucose levels (hyperglycemia) due to damage to insulin secretion, insulin work, or 

both. It was found that the lifestyle and compliance to the GMIM Pancarann Kasih 

Manado Hospital were one of the factors and the non-compliance of patients in 

carrying out the treatment or treatment. This study aims to identify lifestyle in 

patients with diabetes mellitus and to know the adherence of diabetes mellitus 

patients and analyze the relationship Lifestyle of diabetic militus patients .. 

      The type of this research is correlational analytic by using cross sectional 

approach which is determined by accidental sampling that is Researcher take sample 

which happened to exist when done by research, with inclusion criteria. Data 

collection was obtained by using questionnaire. Data analysis using chi-square 

statistical test with significant level α <0,05. 

        The result of univariate analysis showed that most respondents with poor 

lifestyle were 45 (72,6%), the most treatment compliance with non compliance 

category was 45 (72,6%). The result of bivariate analysis shows that p = 0,000 <0,05 

then Ho is rejected and Ha is accepted which means there is a lifestyle relationship of 

diabetic militus patient with medication compliance. Conclusion of patient's lifestyle 

of diabetes mellitus with medication compliance have relationship. So it can be said 

the better the lifestyle then the better also undergoing treatment of diabetes mellitus. 

 

Keywords: Lifestyle, Diabetes Mellitus, Compliance 
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PENDAHULUAN 

 

        Diabetes Melitus merupakan 

sekumpulan gangguan metabolik yang 

ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah (Hiperglikemia) akibat 

kerusakan pada sekresi insulin, kerja 

insulin, atau keduanya. Jumlah penderita 

Diabetes Mellitus semakin meningkat 

diseluruh dunia. Pada tahun 1995, 

penderita Diabetes Mellitus adalah sekitar 

135 juta orang dan meningkat menjadi 

285 juta pada tahun 2010. Diprediksi 

jumlah penderita Diabetes Melitus akan 

meningkat sampai dengan 438 juta pada 

tahun 2030 (International Diabetic 

Federation, 2014). 

       Berdasarkan data dari World Health 

Organization (WHO), sekitar 347 juta 

orang diseluruh dunia menderita diabetes, 

dan diperkirakan bahwa kematian akibat 

diabetes akan meningkat dua pertiga kali 

antara tahun 2008 dan 2030. Beban 

diabetes meningkat secara global, 

khususnya di negara-negara berkembang 

(WHO, 2012). Pada tahun 2011, 

Indonesia menempati urutan ke-10 

jumlah penderita DM terbanyak di dunia 

dengan jumlah 7,3 juta orang dan jika hal 

ini berlanjut diperkirakan pada tahun 

2030 penderita DM dapat mencapai 11.8 

juta orang. Orang dengan DM memiliki 

peningkatan risiko mengembangkan 

sejumlah masalah kesehatan akibat 

komplikasi akut maupun kronik 

(International Diabetic Federation, 

2011). 

    Pada tahun 2018, proporsi penduduk 

Indonesia yang berusia ≥15 tahun dengan 

diabetes mellitus adalah 6,9%. Penderita 

yang terkena bukan hanya berusia senja, 

namun banyak pula yang masih berusia 

produktif. Prevalensi diabetes mellitus 

berdasarkan diagnosis dokter dan gejala 

meningkat sesuai dengan bertambahnya 

umur, jumlah penderita diabetes militus 

terbesar berusia antara 40-59 tahun. 

Namun mulai umur ≥65 tahun cenderung 

menurun. Sebanyak 80% pederita 

diabetes mellitus didunia berasal dari 

Negara berkembang salah satunya adalah 

Indonesia. Peningkatan jumlah penderita 

diabetes mellitus yang terjadi secara 

konsisten menunjukkan bahwa penyakit 

diabetes mellitus merupakan masalah 

kesehatan yang perlu mendapat perhatian 

khusus dalam pelayanan kesehatan di 

masyarakat. Di Indonesia, prevelensi 

penderita diabetes mellitus tertinggi pada 

tahun 2013 (2,1) mengalami peningkatan 

dibandingkan pada tahun 2007 (1,1%). 

Prevelensi diabetes mellitus tertinggi 

terdapat di provinsi D.I Yogyakarta 

dengan nilai prevalensi 2,6% yang 

kemudian diikuti oleh Jakarta dengan 

2,5% dan Sulawesi Utara 2,4%. Jenis 

diabetes mellitus yang paling banyak dan 

prevalensi terus meningkat adalah 

diabetes mellitus tipe II dengan kasus 

terbanyak yaitu 90% dari seluruh kasus 

diabetes mellitus di dunia (Riskesdas 

2013). 

   Jumlah penderita diabetes mellitus 

didunia dari tahun ketahun mengalami 

peningkatan, hal ini berkaitan dengan 

jumlah populasi yang meningkat. Life 

Expectancy, urbanisasi yang merubah 

pola hidup tradisional ke pola hidup 

modern, prevelensi obesitas meningkat 

dan kegiatan fisik kurang.  

   Meningkatnya jumlah penderita 

diabetes mellitus dapat disebabkan oleh 

banyak faktor diantaranya adalah faktor 

keturunan atau genetik, obesitas 
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perubahan gaya hidup, pola makan yang 

salah, obat-obatan yang mempengaruhi 

kadar glukosa darah, kurangnya aktivitas 

fisik, proses menua, kehamilan, perokok 

dan stress. Selain aktivitas fisik, 

ketidakseimbangan antara asupan gizi 

atau kecukupan zat gizi menimbulkan 

masalah gizi, baik itu berupa masalah gizi 

lebih maupun gizi kurang. faktor yang 

menyebabkan masalah gizi diantaranya 

adalah pola makan yang salah, pola mkan 

yang dapat diamati meliputi frekuensi 

makan, waktu makan dan tingkat 

konsumsi. 

     Gaya hidup diperkotaan dengan 

pola makan yang tinggi lemak, garam dan 

gula, keseringan menghadiri resepsi/ 

pesta mengakibatkan masyarakat 

cenderung mengonsumsi makanan secara 

berlebihan, selain itu pola makan 

makanan yang  serba instan saat  ini 

memang sangat digemari oleh sebagian 

masyarakat, seperti gorengan jenis 

makanan yang mudah didapat karena 

banyak dijual dipinggir jalan ini rasanya 

memang enak, tetapi mengakibatkan 

peningkatan kadar gula darah (Suiraoka, 

2012). 

    Pada survey pengambilan data awal 

yang dilakukan peneliti jumlah pasien 

yang berkunjung di Rumah Sakit GMIM 

Pancaran Kasih selamabulan Desember  

2019 sebanyak 120 penderita diabetes 

mellitus. 

    Bedasarkan wawancara pada 15 

responden pasien diabetes mellitus tipe II 

yang ada di RSU GMIM Pancaran Kasih 

Manado yang datang berobat hanya 71, 

dan sisanya 49 yang tidak patuh, 

didapatkan bahwa tingkat perilaku 

penderita dalam mengambil suatu 

tindakan pengobatan atau ketaatan 

mengikuti program terapi yang 

dianjurkan seperti diet,  pengobatan yang 

tepat sesuai anjuran dokter, dan  pola 

makan sehari-hari yang tidak baik masih 

makan makanan instan ataupun junk food 

dikarenakan kebiasaan, sedangkan pola 

aktivitas fisik yang kurang karena faktor 

umur dan tidak bekerja atau pensiun. 

  Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan gaya hidup pasien 

diabetes mellitus dengan kepatuhan 

berobat di RSU GMIM Pancaran Kasih 

Manado. 

 

METODE  

 

       Jenis penelitian ini adalah analitik 

kolerasional yaitu untuk mendapatkan 

hubungan antara dua atau lebih 

variabel penelitian (Notoatmodjo, 

2010). Sedangkan pendekatan yang 

digunakan adalah cross sectional yaitu 

data yang dikumpulkan  sesaat atau 

data diperoleh saat itu juga dengan 

bersamaan baik data variabel bebas 

maupun variabel terikat   

(Notoatmodjo, 2010). 

    Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Agustus 2019 di RSU GMIM 

Pancaran Kasih Manado. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua 

pasien diabetes mellitus yang ada di 

RSU GMIM Pancaran Kasih Manado, 

selama bulan Desember 2019 

sebanyak 120 kasus,  dengan jumlah 

sampel 62 pasien. Sampel diambil 

dengan cara accidental sampling 

dengan kriteria yaitu Penderita laki-

laki dan perempuan dan umur 36-65 

tahun. 

Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan 20 butir pertanyaan 

yang dibuat sendiri, gaya hidup 
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berjumlah 10 pertanyaan 

menggunakan skala likert 2 selalu, 1 

kadang-kadang , 0 tidak pernah dengan 

total skor gaya hidup baik ≥14, gaya 

hidup kurang baik <14 dan kepatuhan 

berobat berjumlah 10 pertanyaan 

dengan total skor 1 patuh  dalam 

pengobatan  ≥ 8, 0 tidak patuh dalam 

pengobatan <8. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Univariat  

a. Karakteristik responden  

Tabel 2. Distribusi responden 

berdasarkan umur  di RSU GMIM 

Pancaran Kasih manado 

Umur n % 

36-45 

46-55 

47-52 

56-65 

14 

12 

22 

14 

22,6 

19,3 

35,5 

22,6 

Total  62 

 

100 

         Tabel  2 di atas umur menurut 

Depkes responden yang terbanyak 

yaitu 52-58 tahun berjumlah  22 orang 

(35,5%) 

 

Tabel 3. Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis 

Kelamin 

Jumlah % 

1 Laki-laki 34 54,8 

2 Perempuan 28 45,2 

Total  62 100 

Tabel 3. Menunjukan bahwa 

jumlah pasien diabetes mellitus di 

RSU GMIM Pancaran Kasih Manado 

berdasarkan jenis kelamin terbanyak 

adalah laki-laki 34 orang (54,8%). 

 

Tabel 4. Distribusi Responden Gaya 

Hidup Pasien Diabetes Mellitus Di 

RSU GMIM Pancaran Kasih 

Manado 

No Gaya hidup Jumlah % 

1 Baik 17 27,4 

2 Kurang baik  45 72,6 

Total  62 100 

        Tabel 4. Menunjukan bahwa 

jumlah pasien diabetes mellitus di 

RSU GMIM Pancaran Kasih Manado 

berdasarkan gaya hidup terbanyak 

adalah kurang baik 45 orang (72,6%) . 

 

Tabel 5. Distribusi Responden 

Kepatuhanberobat di RSU GMIM 

Pancaran Kasih Manado 

No Kepatuhan  Jumlah % 

1 Patuh 17 27,4 

2 Tidak Patuh 45 72,6 

 Total 62 100 

       Tabel 5. Menunjukan bahwa 

responden yang paling banyak 

ditemukan adalah tidak patuh yaitu 45 

(72,6%). 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 6. Analisis hubungan Gaya 

Hidup Pasien Diabetes Mellitus 

Dengan Kepatuhan Berobat Di  

RSU GMIM Pancaran Kasih 

Manado 

 

Gaya 

hidup 

Kepatuhan      

   Patuh Tidak 

patuh 

  

 n % n   % Jumlah % p-

value 

 

Baik 15 88,2 1 22,2 16 100  

  0,000 
 

Kurang 

baik 

2 11,8 44 71,0 46 100 

Total 17 27,4 45 72,6 62 100    
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       Berdasarkan tabel 5 diatas tabulasi 

silang hubungan gaya hidup pasien 

diabetes mellitus dengan kepatuhan 

berobat di RSU GMIM Pancaran 

Kasih Manado. 

Gaya hidup diperkotaan dengan 

pola makan yang tinggi lemak, garam 

dan gula, keseringan menghadiri 

resepsi/ pesta mengakibatkan 

masyarakat cenderung mengonsumsi 

makanan secara berlebihan, selain itu 

pola makan makan yang serba instan 

saat ini memang sangat digemari oleh 

sebagian masyarakat, seperti gorengan 

jenis makanan yang mudah didapat 

yang banyak dijual dipinggir jalan ini 

rasanya memang enak, tetapi 

mengakibatkan peningkatan kadar gula 

darah (Suiraoka, 2012). 

Kepatuhan adalah tingkat 

perilaku penderita yang setuju 

terhadap instruksi atau petunjuk yang 

diberikan dalam bentuk terapi apapun 

yang ditentukan seperti diet, latihan, 

kebiasaan hidup sehat, dan pengobatan 

atau menepati janji pertemuan dengan 

dokter. (Stanley, 2006). 

         Dari hasil yang di dapat di 

lapangan menunjukkan paling besar 

presentasinya adalah tidak patuh yaitu 

45 orang atau  (72,6%), dan kurang 

baik 45 orang atau  (72,6%). Hasil uji 

statistik pengolahan data yang  

menggunakan perhitungan chi-square 

menghasilkan nilai signifikan sebesar 

0,00 lebih kecil dari nilai α=0,05.maka 

H0 di tolak dan Ha di terima yang 

berarti da hubungan gaya hidup pasien 

diabetes mellitus dengan kepatuhan 

berobat di  RSU GMIM Pancaran 

Kasih Manado. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

1) Karakteristik responden 

berdasarkan umur  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan menunjukan bahwa 

karakteristik responden 

berdasarkan umur yang terbanyak 

yaitu  47-52 tahun berjumlah 22 

orang (35,5%).   

2) Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian jenis 

kelamin terbanyak adalah laki-laki 

yaitu berjumlah 34 orang (54,8%). 

Penelitian ini selaras dengan hasil 

penelitian yang berjumlah 49 

(55,7%),  

3) Karakteristik responden 

berdasarkan gaya hidup 

    Gaya hidup diperkotaan 

dengan pola makan yang tinggi 

lemak, garam dan gula, keseringan 

menghadiri resepsi/ pesta 

mengakibatkan masyarakat 

cenderung mengonsumsi makanan 

secara berlebihan, selain itu pola 

makan makan yang serba instan 

saat ini memang sangat digemari 

oleh sebagian masyarakat, seperti 

gorengan jenis makanan yang 

mudah didapat yang banyak dijual 

dipinggir jalan ini rasanya 

memang enak, tetapi 

mengakibatkan peningkatan kadar 

gula darah (Suiraoka, 2012). 

Menurut Lisnawati 2001 gaya 

hidup sehat menggambarkan pola 

perilaku sehari-hari yang 

mengarah pada upaya memelihara 

kondisi fisik, mental, sosial berada 

dalam keadaan positif. Gaya hidup 

sehat meliputi kebiasaan tidur, 
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makan, pengendalian berat badan 

tidak merokok atau minum 

minuman beralkohol, berolahraga 

secara teratur dan terampil dalam 

mengelola stress yang dialami. 

Sejalan dengan pendapat 

Lisnawati, Notoatmojo 2005 

menyebutkan bahwa perilaku 

sehat Healthy behavior adalah 

perilaku-perilaku atau kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan 

upaya mempertahankan dan 

mengingatkan kesehatan. 

   Berdasarkan penelitian ini 

didapatkan yaitu gaya hidup 

kurang baik berjumlah 45 (72,2%) 

orang. Penelitian soegondo 2009 

dinyatakan bahwa aktivitas fisik 

yang kurang menyebabkan 

resistensi insulin pada diabetes 

mellitus tipe II menurut ketua 

Indonesia (Diabetes association 

peradia), Soegondo bahwa 

diabetes mellitus selain faktor 

genetik, juga dapat di picu oleh 

lingkungan yang menyebabkan 

perubahan gaya hidup yang tidak 

sehat seperti makan berlebihan 

berlemak dan kurang serat, kurang 

aktivitas fisik dan stress. Diabetes 

mellitus tipe II dapat dikendalikan 

atau dicegah terjadinya melalui 

gaya hidup sehat, seperti makanan 

sehat dan aktivitas fisik teratur. 

Dalam penelitian ini diperoleh 

bahwa pola makan pada pasien 

diabetes mellitus tipe II sebanyak 

29(3,7%) dan pola makan tidak 

baik 46 (61,3%).  

4) Karakteristik responden 

berdasarkan kepatuhan  

Kepatuhan adalah tingkat perilaku 

penderita yang setuju terhadap 

instruksi atau petunjuk yang 

diberikan dalam bentuk terapi 

apapun yang ditentukan seperti 

diet, latihan, kebiasaan hidup 

sehat, dan pengobatan atau 

menepati janji pertemuan dengan 

dokter. (Stanley, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang didapatkan sebagian besar 

responden memiliki tingkat 

kepatuhan tidak patuh yaitu 

berjumlah 45 (74,2%) orang. 

Penelitian ini selaras dengan hasil 

penelitian yang yang berjudul 

gambaran pengetahuan dan 

dukungan keluarga dengan 

kepatuhan berobat pasien diabetes 

mellitus tipe II diwilayah kerja 

Puskesmas Payo selincah kota 

Jambi tahun 2014 yaitu  dengan 

hasil penelitian yang memiliki 

tingkat tidak patuh berjumlah 23 

(54,8%), patuh berobat 19 

reponden 45,2%. Penilaian 

terhadap kepatuhan berobat pasien 

diabetes mellitus tipe II diperoleh 

berdasarkan pertanyaan yang 

diajukan meliputi kepatuhan 

mengonsumsi obat anjuran dokter, 

kunjungan rutin, minum obat, 

pemeriksaan gula darah, olahraga 

teratur menghindari makanan 

manis dan mengikuti diet diabetes.  

5) Analisis hubungan gaya hidup 

pasien diabetes mellitus dengan 

kepatuhan berobat di RSU GMIM 

Pancaran Kasih Manado. 

      Hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan pengolahan 

data menggunakan perhitungan 

chi-square yang menhasilkan nilai 

signifikan sebesar p=0,000 lebih 

dari nilai α=0,05 maka dapat 
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disimpulkan Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada 

hubungan gaya hidup pasien 

diabetes mellitus dengan 

kepatuhan berobat di RSU GMIM 

Pancaran Kasih Manado hal ini 

menunjukkan tingkat hubungan 

yang kuat antara variabel bebas 

dan varabel terikat . 

 

 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

peneliti lakukan mengenai 

hubungan gaya hidup pasien 

diabetes mellitus dengan 

kepatuhan berobat di RSU GMIM 

Pancaran Kasih Manado, maka  

Dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Gaya hidup pasien diabetes 

mellitus yang kurang baik 45 

orang (72,6%). 

2. Kepatuhan berobat di RSU 

GMIM Pancaran Kasih Manado 

yang tidak patuh 45 (72,6%). 

3. Ada hubungan gaya hidup 

pasien diabetes mellitus dengan 

kepatuhan berobat di RSU 

GMIM Pancaran Kasih Manado 

 

B. Saran 

1. Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan acuan 

dalam menambah ilmu 

pengetahuan serta dapat 

dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukkan 

tentang kepatuhan berobat 

pasien dan gaya hidup yang 

digunakan pasien dalam 

memberikan asuhan 

keperawatan. 

b. Bagi peneliti 

Untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan 

serta untuk meningkatkan 

kinerja peneliti dalam 

mengelola pasien  dengan 

diabetes mellitus. 

c. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini 

mengenai hubungan gaya 

hidup pasien diabetes 

mellitus dengan kepatuhan 

berobat. Diharapkan dapat 

dijadikan referensi ilmiah 

untuk menambah 

pengetahuan mahasiswa. 

d. Bagi Pasien  

Untuk menambah 

pengetahuan mengenai 

gaya hidup yang baik pada 

pasien dengan diabetes 

mellitus sehingga pasien 

lebih patuh dalam 

melakukan pengobatan  . 
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