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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Masalah kesehatan adalah masalah kompleks yang merupakan hasil dari 

berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. 

Datangnya penyakit merupakan hal yang tidak bisa dihindari, meskipun kadang 

bisa dicegah. Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan 

universal karena ada faktor-faktor di luar kenyataan klinis yang mempengaruhi 

terutama faktor sosial budaya. Jadi, sangat penting menumbuhkan pengertian 

yang benar pada masyarakat tentang konsep sehat dan sakit karena dengan konsep 

yang benar, maka masyarakat dapat menyelesaikan masalah kesehatannya dengan 

baik. (Foster, 2006). 

 Pemerintah sering dihadapkan pada berbagai masalah di bidang kesehatan, 

masalah yang cukup serius, yang menjadi perhatian para ahli belakangan ini 

adalah faktor risiko pada penyakit tidak menular. Peningkatan penyakit tidak 

menular ini banyak terjadi di negara berkembang karena perkembangan 

ekonominya juga meningkat. Karena itulah maka terjadi peralihan bentuk 

penyakit yang harus dihadapi,dari penyakit menular dan infeksi menjadi penyakit 

tidak menular dan kronis. Proses tersebutlah yang kerap dikenal sebagai transisi 

epidemiologi (Bustan, 1997). 

Salah satu jenis penyakit tidak menular yang ternyata menimbulkan angka 

kesakitan dan kematian yang tinggi adalah penyakit Diabetes Militus. Penyakit ini 
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bukanlah penyakit yang baru, hanya saja kurang mendapat perhatian di tengah-

tengah masyarakat khususnya yang memiliki resiko tinggi untuk menderita 

penyakit tersebut. Ketidaktahuan akan gambaran penyakit Diabetes Militus dan 

kurangnya perhatian masyarakat, serta minimnya informasi akan mempengaruhi 

perilaku serta anggapan yang salah akan penyakit ini (Mirza, 2008).  

Diabetes Militus yang dikenal sebagai non communicable disease yaitu salah 

satu penyakit yang paling sering diderita dan penyakit kronis yang serius di 

Indonesia saat ini. Setengah dari jumlah kasus Diabetes Militus tidak terdiagnosa 

karena pada umumnya diabetes tidak disertai gejala sampai terjadinya komplikasi. 

Penyakit tidak menular seperti Diabetes Militus semakin hari semakin meningkat, 

dapat dilihat dari meningkatnya frekuensi kejadian penyakit tersebut di 

masyarakat (Soegondo, 2004). Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) jumlah 

penderita Diabetes Militus di Indonesia jumlahnya sangat luar biasa. Pada tahun 

2000 jumlah penderita 8.400.000 jiwa, pada tahun 2003 jumlah penderita 

13.797.470 jiwa dan diperkirakan tahun 2030 jumlah penderita bisa mencapai 

21.300.000 jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun yang 

akan datang (Soegondo, 2005). 

 Menurut teori kesehatan oleh Profesor Hembing Wijakusuma (2003), dapat 

dikemukakan bahwa faktor-faktor pencegahan Diabetes Militusantara lain 

meliputi: 

1. Pola makan yang baik 

2. Olahraga teratur 

3. Tidak mengalami obesitas 
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4. Tidak mengkonsumsi obat yang memicu Diabetes Militus 

Untuk mempertegas teori tersebut, maka perlu dilakukan pengujian dengan 

cara menguji variabel-variabel terukur (indikator-indikator) yang menggambarkan 

atau mewakili suatu bilangan dari konstrak (variabel tidak terukur) yang nantinya 

disebut sebagai Confirmatory Factor Analysis (CFA). CFA digunakan untuk 

memberikan suatu uji konfirmatori (penegasan) dari teori pengukuran.Teori 

pengukuran tersebut digunakan untuk menentukkan hubungan pengukuran yang 

digambarkan melalui digram jalur yang kemudian akan diekspresikan oleh model 

pengukuran yang terdiri dari beberapa persamaan pengukuran. Jika setiap 

konstrak dapat langsung diukur oleh indikator-indikatornya, maka CFA pada 

kondisi ini disebut juga First Order Confirmation Factor (FOCF). Sedangkan jika 

konstrak secara tidak langsung tidak dapat diukur atau memiliki beberapa dimensi 

konstrak yang diukur oleh indikator-indikatornya, maka CFA pada kondisi ini 

disebut juga Second Order Confirmation Factor (SOCF).  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang 

Confirmatory Factor Analysis pencegahan Diabetes Militus dengan metode 

Second Order Confirmation Factor. Penerapannya dilakukan pada studi kasus 

pencegahan Diabetes Militus dengan bantuan Software SPSS dan SoftwareLisrel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang 

akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana menganalisis pengaruh faktor-faktorpencegahan penyakit 

Diabetes Militus dengan metode Second Order Confirmation Factor? 

2. Bagaimana menentukan dimensi konstraks yang paling berpengaruh pada 

pencegahan Diabetes Militus dengan metode Second Order Confirmation 

Factor ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor pencegahan penyakit Diabetes 

Militus dengan metode Second Order Confirmation Factor. 

2. Menentukan dimensi konstraks yang paling berpengaruh pada pencegahan 

Diabetes Militus dengan metode Second Order Confirmation Factor. 

 1.4  Manfaat 

Manfaat-manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain : 

1. Bagi Stakeholders 

Memberikan informasi tambahan berkaitan dengan pencegahan Diabetes 

Militus, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.. 

2. Bagi civitas Akademika 

Menambah wawasan mahasiswa Universitas Airlangga tentang penerapan 

analisis faktor dengan menggunakan metode Second Order Confirmation 

Factor. 
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1.4 Batasan Masalah 

Analisis ini hanya dibatasipadapersoalan yang terkait dengan pengaruh 

factor-faktor pencegahan primer Diabetes Militus dengan metode Second 

Order Confirmation Factor menggunakan software Lisrel dan tidak 

membahas lebih jauh mengenai aspek-aspek medis dan klinis dari penderita 

Diabetes Militus. 
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