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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep DM 

2.1.1 Definisi DM Tipe 2 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit hiperglikemia yang ditandai 

dengan ketiadaan absolut insulin ataupun penurunan relatif insentifitas sel terhadap 

insulin (Corwin, 2009). Menurut American Diabetes Association (ADA) 2005, DM 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia 

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya 

(Perkeni, 2006). 

Mansjoer (2009) menyatakan DM disebabkan oleh gangguan hormon yang 

menyebabkan hiperglikemia. Menurut International Diabetes Federation (IDF) (2013) 

DM adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas memproduksi 

insulin atau ketika tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan optimal yang akan 

menyebabkan kadar gula darah meningkat, kadar glukosa yang tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan dan kegagalan pada berbagai organ dan jaringan. 

2.1.2 Penyebab DM Tipe 2 

Menurut Smeltzer & Bare (2002) DM tipe II disebabkan kegagalan relatif sel 

β dan resisten insulin. Resisten insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk 

merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat 

produksi glikosa oleh hati. Sel β tidak mampu mengimbangi resistensi insulin ini 

sepenuhnya, artinya terjadi defensiensi relative insulin. Ketidakmampuan ini 

terlihat dari berkurangnya sekresi insulin pada rangsangan glukosa, maupun pada 
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rangsangan glukosa bersama bahan perangsang sekresi insulin lain. Berarti sel β 

pancreas mengalami desensitisasi terhadap glukosa. 

Beberapa faktor yang diketahui dapat mempengaruhi DM tipe II (Smeltzer & 

Bare, 2002) antara lain: 

a. Kelainan genetik 

Diabetes dapat menurun menurut silsilah keluarga yang mengidap diabetes, 

karena gen yang mengakibatkan tubuh tak dapat menghasilkan insulin dengan 

baik. 

b. Usia 

Umumnya pasien DM tipe II mengalami perubahan fisiologi yang secara 

drastis, DM tipe II sering muncul setelah usia 30 tahun ke atas dan pada 

mereka yang berat badannya berlebihan sehingga tubuhnya tidak peka terhadap 

insulin. 

c. Gaya hidup stress 

Stres kronis cenderung membuat seseorang makan makanan yang manis untuk 

meningkatkan kadar lemak seretonin otak. Seretonin ini mempunyai efek 

penenang sementara untuk meredakan stresnya. Tetapi gula dan lemak 

berbahaya bagj mereka yang beresiko mengidap penyakit DM tipe II. 

d. Pola makan yang salah 

Pada pasien DM tipe II terjadi obesitas (gemuk berlebihan) yang dapat 

mengakibatkan gangguan kerja insulin (resistensi insulin). Obesitas bukan 

karena makanan yang manis atau kaya lemak, tetapi lebih disebabkan jumlah 

konsumsi yang terlalu banyak, sehingga cadangan gula darah yang disimpan 
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didalam tubuh sangat berlebihan. Sekitar 80% pasien DM tipe II adalah mereka 

yang tergolong gemuk. 

Sedangkan menurut pusat informasi tentang penyakit DM, terdapat juga 

faktor resiko mayor bagi pasien dianbetes mellitus tipe 2 antara lain: 

1) Riwayat keluarga inti menderita diabetes tipe 2 (orang tua atau kakak atau 

adik) 

2) Tekanan darah tinggi (>140/90 mmHg) 

3) Dislipidemia 

Kadar trigliserida (lemak) dalam darah yang tinggi (>150mg/dl) atau kadar 

kolesterol HDL <40mg/dl 

4) Riwayat Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) atau Glukosa Darah Puasa 

Terganggu (GDPT) 

5) Riwayat menderita diabetes gestasional atau riwayat melahirkan bayi dengan 

berat lahir lebih dari 4500 gram 

6) Makanan tinggi lemak tinggi kalori 

7) Gaya hidup tidak aktif (sedentary) 

8) Obesitas berat badan berlebih (berat badan 120% dari berat ideal) 

9) Usia tua, meningkat secara signifikan pada usia >45 tahun 

10) Riwayat menderita polycystic ovarian syndrome, dimana terjadi juga 

resistensi insulin 

2.1.3 Tanda dan Gejala DM Tipe 2 

Manifestasi DM yang utama yaitu hiperglikemia, dan ditemukannya gejela-

gejala yang lain seperti banyak berkemih (poliuria), banyak minum (polidipsi), dan 

banyak makan (polifagia) (Gibney 2009). Menurut Corwin (2009), pada DM sel 
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tidak mendapatkan glukosa yang akan menyebabkan terjadinya proses katabolisme 

dengan efek samping timbulnya rasa lelah. 

Gejala DM dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Keluhan klasik: poliuria, polidipsi, polifagia dan berat badan turun.  

2. Keluhan lainnya: kelemahan, perasaan kesemutan, gatal, gangguan 

penglihatan, disfungsi ereksi, dan pruritus vulvae (PERKENI 2011).  

2.1.4 Mekanisme Perjalanan Penyakit DM Tipe 2 

Patofisiologi pada klien diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang 

berhubungan dengan insulin yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. 

Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. 

Sebagai akibat terikatnya insulin maka terjadi suatu rangkaian reaksi dalam 

metabolisme glukosa dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai 

penurunan reaksi intrasel. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk 

menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi 

insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah harus terdapat 

peningkatan jumlah insulin yang diekskresikan. Pada pasien toleransi glukosa 

terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan, dan kadar 

glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. 

Namun demikian sel-sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan 

akan insulin maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi diabetes tipe 2 

(Brunner & Suddart, 2001). 
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2.1.5 Pemeriksaan Diagnostik DM Tipe 2 

Menurut PERKENI (2011) diagnosis DM ditentukan berdasarkan 

pemeriksaan glukosa. Gibney (2009) menuliskan kriteria penegakkan diagnosis 

DM yaitu : 

1. Terdapat gejala rasa haus yang berlebih, sering berkemih dengan pemeriksaan 

glukosa sewaktu ≥200mg/dl  

2. Kadar gula puasa ≥126 mg/dl.  

3. Kadar glukosa 2 jam setelah makan ≥200 mg/dl.  

Menurut PERKENI (2011) diagnosis DM ditegakkan ketika:  

1. Terdapat keluhan klasik dan kadar glukosa plasma sewaktu > 200mg/dl.  

2. Keluhan klasik dengan kadar glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl.  

3. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) ditegakkan jika hasil TTGO glukosa 

plasma 2 jam setelah beban 140-199 mg/dl.  

4. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) ditegakkan bila hasil glukosa plasma 

puasa 100-125 mg/dl dan TTGO gula darah 2 jam <140mg/dl.  

Gambar 2.1 Penegakan Diagnosis DM 

2.1.6 Penatalaksanaan DM Tipe 2 

Menurut Sutedjo (2010), terdapat 5 pilar penatalaksanaan DM yang meliputi 

edukasi, modifikasi diet, latihan fisik, pengobatan dan pemantauan kadar glukosa 
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mandiri, tujuan dari pentalaksanaan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya 

komplikasi.  

1. Edukasi  

PERKENI (2011) mengatakan bahwa edukasi dapat diberikan kepada individu 

ataupun keluarganya dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai 

penyakit DM dan pengobatannya serta membantu pasien DM untuk melakukan 

perubahan gaya hidup meliputi pola makan, latihan fisik dan konsumsi obat, 

tujuan edukasi lainnya adalah untuk menambah pengetahuan dan motivasi 

pasien dalam menjalani perubahan gaya hidup.  

2. Modifikasi diet  

Gibney (2009) menjelaskan bahwa modifikasi diet yang dilakukan pada pasien 

DM bertujuan untuk mencapai hasil kadar gula darah, kadar lipid dan tekanan 

darah yang normal serta mengubah pola makan untuk mencegah terjadinya 

komplikasi. Prinsip diet DM menurut sutedjo (2010) adalah perencanaan makan 

dengan tepat jumlah, jenis dan jadwal makan serta dengan pengaturan pola 

makan ini dapat mempertahan kadar glukosa normal dengan memperhatikan 

asupan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan tubuh.Pengaturan makan setiap 

pasien DM berbeda, kebutuhan kalori setiap individu dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, umur, aktivitas fisik, dan berat badan (PERKENI 2011). Menurut 

Corwin (2009) komposisi dalam diet DM meliputi karbohidrat kompleks, 

protein, lemak, serat, vitamin dan mineral.  

3. Latihan fisik  

Latihan fisik bertujuan untuk menjaga kadar gula darah dalam rentang normal, 

latihan fisik yang dianjurkan untuk pasien DM yaitu jogging, jalan kaki, 
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berenang dan bersepeda dengan menyesuaikan terapi insulin atau obat 

hipoglikemik oral dan asupan makanan yang tujuannya adalah untuk mencegah 

terjadinya hipoglikemia (Fox & Klivert 2010). Corwin (2009) menjelaskan 

bahwa risiko terjadinya hipoglikemia saat melakukan latihan fisik disebabkan 

oleh tidak seimbangnya pemberian insulin dengan latihan fisik yang dilakukan, 

padahal saat melakukan latihan fisik penggunaan glukosa oleh tubuh meningkat.  

4.  Pengobatan  

Pengobatan DM terdiri dari obat hipoglikemik oral (OHO) dan insulin. Berikut 

ini adalah pengobatan diabetes menurut PERKENI (2011):  

1) Obat hipoglikemik oral (OHO) terdiri dari sulfonylurea dan glinid (memicu 

sekresi insulin), metformin dan tiazolidindion (meningkatkan sensitivitas 

insulin), metformin (menghambat glukoneogenesis), penghambat 

glukosidase alfa (menghambat absorpsi glukosa) dan DPP-IV inhibitor.  

2) Insulin PERKENI (2011) menuliskan:  

Insulin diperlukan pada keadaan yang memerlukan penurunan berat badan 

yang cepat, hiperglikemia berat yang disertai ketosis, ketoasidosis diabetik, 

hiperglikemia hiperosmolar non ketotik, hiperglikemia dengan asidosis 

laktat, gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal, stres berat (infeksi 

sistemik, operasi besar, IMA, dan stroke), kehamilan dengan DM/ DM 

gestasional yang tidak terkendali dengan perencanaan makan, gangguan 

ginjal atau hati berat, serta kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO. 

5. Pemantauan kadar glukosa mandiri  

Pasien DM yang dianjurkan memeriksa kadar gula darahnya sendiri adalah 

pasien DM yang akan atau sedang mendapat pengobatan insulin, pemeriksaan 
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gula darah ini bisa menggunakan alat pengukur gula darah yang sederhana 

dengan waktu pemeriksaan gula darah yaitu sebelum makan, 2 jam setelah 

makan, sebelum tidur, dan diantara siklus tidur (PERKENI 2011). 

2.1.7 Komplikasi DM Tipe 2 

Corwin (2009) mengatakan bahwa pada DM  terjadi kerusakan sel endotel 

yang diakibatkan oleh kadar glukosa yang tinggi, kerusakan endotel tersebut dapat 

mencetuskan terjadinya reaksi inflamasi yang menyebabkan dinding arteri menebal 

karena terdapat pengendapan trombosit, makrofag dan jaringan fibrosis. Akhirnya 

keadaan ini akan menyebabkan terjadinya hipertensi.  

Komplikasi dapat dibedakan berdasarkan waktu timbulnya komplikasi. 

Kariadi (2009) membedakan komplikasi DM menjadi komplikasi akut dan kronis, 

dimana komplikasi akut terjadi secara mendadak dan komplikasi kronis 

membutuhkan waktu yang lama.  

1. Komplikasi akut  

1) Hipoglikemia 

Salah satu komplikasi akut DM yaitu hipoglikemia yang bisa terjadi setelah 

pemberian insulin dengan kadar insulin yang diberikan tidak sesuai (Corwin 

2009). Kadar glukosa pada keadaan hipoglikemia< 60 mg/dl dengan gejala 

yang muncul yaitu berdebar-debar, keringat berlebih, tremor, rasa lapar, 

pusing, gelisah, penurunan kesadaran, dan koma (PERKENI 2011). Menurut 

Saputra (2012) gejala hipoglikemia ditandai dengan Trias Whipple yaitu 

terdapat gejala hipoglikemia, kadar glukosa rendah dan gejala akan mereda 

dengan terapi hipoglikemia.  
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2) Ketoasidosis diabetikum  

Menurut Corwin (2009) ketoasidosis diabetikum dicetuskan oleh stress fisik 

ataupun trauma yang akan meningkatkan kadar glukosa darah, 

prosesmetabolisme khususnya glukoneogenesis meningkat yang melibatkan 

pemecahan lemak menjadi glukosa dengan hasil sampingan yaitu keton. Gejala 

yang muncul yaitu pengeluaran keton lewat urin (ketonuria), penurunan pH 

(asidosis metabolik), peningkatan pernafasan (hiperventilasi), nafas yang berbau 

keton, mual dan nyeri di abdomen. PERKENI (2011) menjelaskan kadar gula 

darah pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum mencapai 300-600 mg/dl 

dengan osmolaritas plasma 300-320 mOs/ml.  

3) Hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik 

Sering terjadi pada pasien DM tipe 2 (Corwin 2009). Saputra (2012) 

menambahkan bahwa komplikasi ini disebabkan oleh tingginya kadar 

glukosa yang bisa mencapai lebih dari 300 mg/dl, kadar glukosa yang tinggi 

akan meningkatkan osmolalitas plasma dan menyebabkan banyak cairan 

yang dikeluarkan melalui urin. Gejala lainnya yaitu penurunan kadar kalium, 

koma dan kematian (Corwin 2009).  

4) Koma Hiperglikemik 

Gejala yang muncul yaitu rasa haus yang meningkat diikuti dengan semakin 

banyak minum, keadaan ini bisa terjadi pada DM tipe 1 dan 2 (Kariadi 2009).  

2. Komplikasi kronis  

1) Makrovaskular  

(1) Gangguan kardiovaskular  

Gangguan pada jantung yang sering terjadi yaitu penyakit jantung koroner 

yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah arteri koronaria. 
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Pembuluh darah yang sempit dapat meningkatkan terjadinya 

penggumpalan darah yang akan menyebabkan terhambatnya aliran darah, 

keadaan ini akan menyebabkan jantung kekurangan oksigen dan bagian 

jantung yang tidak mendapat oksigen akan mati dengan gejala yang 

biasanya timbul adalah nyeri dada sebelah kiri (Corwin 2009).  

(2) Gangguan serebrovaskular  

Hipertensi, Dislipidemia, merokok dan stress akan mencetuskan terjadinya 

penyumbatan pembuluh darah, bila pembuluh darah di otak yang terkena 

maka akan terjadi stroke.  

2) Mikrovaskular  

(1) Retinopati  

Kariadi (2009) mejelaskan bahwa retinopati terjadi karena kerusakan 

pembuluh darah pada retina yang akan menggangu fungsi penglihatan 

individu. Retinopati disebabkan oleh kadar glukosa yang tinggi, tekanan 

darah tinggi, dan kolesterol tinggi (IDF 2014).  

(2) Katarak diabetikum  

ADA (America Diabetes Assosiation) (2013) mengungkapkan bahwa 60% 

pasien DM mengalami katarak, pasien DM bisa terkena katarak meski 

berusia muda karena DM menyebabkan perjalanan penyakit yang lebih 

cepat. 

(3) Nefropati diabetikum  

Pada keadaan normal protein tidak akan bisa keluar melalui urin, jika 

protein bisa menembus glomelurus lama-kelamaan hal ini akan 

menyebabkan gangguan pada ginjal (Kariadi 2009). Pada DM terjadi 
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kerusakan pada pembuluh darah di ginjal, hal ini membuat kerja ginjal 

tidak optimal sampai ginjal mengalami kerusakan (IDF 2014).  

(4) Neuropati diabetikum  

Menurut Corwin (2009) hal ini disebabkan oleh gangguan dari fungsi saraf 

yang merupakan efek dari hiperglikemia yang dibagi menjadi nefropati 

sensorik, motorik dan otonom dengan prevalensi tersering pada tipe 

nefropati perifer, gejalanya yaitu hilangnya sensasi dan kaki terasa 

terbakar. Komplikasi ini dapat menyebabkan amputasi dan ulkus kaki 

(PERKENI 2011).  

(5) Kaki diabetikum  

Kaki diabetik diklasifikasikan berdasarkan trias klasik yaitu neuropati, 

iskemik dan infeksi (Pendsey 2004). ADA (2014) menyatakan bahwa 

ulkus pada kaki pasien DM disebabkan oleh pemakaian sepatu yang tidak 

tepat.  

(6) Hiperglikemia 

Dapat menyebabkan kerusakan saraf di kaki sehingga pasien mengalami 

mati rasa dan kesemutan, jika pasien DM tidak berhati-hati bisa terjadi 

luka pada kaki (Widjaja 2013). Pada DM pembuluh darah di kaki dapat 

menyempit dan kaku, hal ini menyebabkan sirkulasi di bagian kaki 

menjadi buruk dan menghambat penyembuhan luka dan dengan kadar 

glukosa yang tinggi akan meningkatkan risiko infeksi (ADA 2014). 

2.1.8 Diet Pada DM Tipe 2 

Biasanya pasien DM yang berusia lanjut terutama yang gemuk dapat 

dikendalikan hanya dengan pengaturan diet saja serta gerak badan ringan dan 
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teratur. Perencanaan makan merupakan salah satu pilar pengelolaan diabetes, meski 

sampai saat ini tidak ada satupun perencanaan makan yang sesuai untuk semua 

pasien. Perencanaan makan harus disesuaikan menurut kebiasaan masing-masing 

individu. Yang dimaksud dengan karbohidrat adalah gula, tepung, serat. 

Faktor yang berpengaruh pada respon glikemik makanan adalah cara 

memasak, proses penyiapan makanan, dan bentuk makanan serta komposisi 

makanan (karbohidrat, lemak, dan protein). Jumlah masukan kalori makanan yang 

berasal dari karbohidrat lebih penting daripada sumber atau macam karbohidratnya. 

Gula pasir sebagai bumbu masakan tetap diijinkan. Pada keadaan glukosa dara 

terkendali, masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi sukrosa (gula pasir) sampai 

5% kebutuhan kalori. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi: 

Karbohidrat 60 – 70 %, Protein 10 – 15 % dan lemak 20 - 25%. Makanan dengan 

komposisi 60 – 75 % masih memberikan hasil yang baik. Jumlah kandungan 

kolesterol yang disarankan < 300 mg/hari, diusahakan lemak berasal dari sumber 

asam lemak tidak jenuh MUFA (Mono Unsaturated Fatty Acid) dan membatasi 

kandungan PUFA (Poli Unsaturated Fatty Acid) dan asam lemak jenuh. Jumlah 

kandungan serat ± 25 g/hari, diutamakan serat larut. 

Pemanis buatan dapat dipakai secukupnya. Pemanis buatan yang aman dan 

dapat diterima untuk digunakan pasien diabetes termasuk yang sedang hamil adalah 

:sakarin, aspartame, acesulfame, potassium, dan sukralose. Jumlah kalori 

disesuaikan dengan status gizi, umur, ada tidaknya stress akut, kegiatan jasmani. 

Untuk penentuan status, dapat dipakai Indeks Massa Tubuh (IMT) dan rumus 

Broca. Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat dihitung dengan rumus:  
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IMT = BB (Kg)/TB (M2); IMT Normal wanita = 18,5 – 23,5; IMT Normal Pria = 

22.5 – 25; dikatan BB kurang jika < 18,5; BB lebih jika (dengan resiko = 23,0 – 

24,9, Obes I 2.5.0 – 29,9, Obes II = 30,0) 

Penentuan kebutuhan kalori (Perkeni, 2002): 

Kalori Basal: 

Laki-laki – BB Idaman (Kg) X 30 kalori/kg= ...............Kalori 

Perempuan – BB Idaman (Kg) X 25  kalori/kg= ...............Kalori 

Koreksi / Penyeseuaian. 

Umur > 40 tahun : -5%         X Kalori basal =  .............Kalori 

Aktivitas ringan    : 10%       X Kalori basal =...............kalori 

 Sedang : ± 20 % 

 Berat : ±  30% 

BB Gemuk : 20 % X Kalori Basal = kalori basal = ...........kaloari 

Lebih : -10 % 

Kurang : 20 % 

Stress metabolik : 10 – 30 % X Kalori Basal =  .................Kalori 

Total kebutuhan         =...................... Kalori 

Pengaturan diet pada pasien DM merupakan pengobatan yang utama pada 

penatalaksanaan DM yaitu mencakup pengaturan dalam : 

1. Jumlah Makanan 

Syarat kebutuhan kalori untuk pasien DM harus sesuai untuk mencapai kadar 

glukosa normal dan mempertahankan berat badan normal. Komposisi energy 

adalah 60-70 % dari karbohidrat, 10-15 % dari protein, 20-25 % dari 
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lemak.Makanlah aneka ragam makanan yang mengandung sumber zat tenaga, 

sumber zat pembangun serta zat pengatur. 

a. Makanan sumber zat tenaga mengandung zat gizi karbohidrat, lemak dan 

protein yang bersumber dari nasi serta penggantinya seperti : roti, mie, 

kentang, dan lain-lain. 

b. Makanan sumber zat pembangun mengandung zat gizi protein dan mineral. 

c. Makanan sumber zat pembangun seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, 

telur, ikan, ayam, daging, susu, keju, dan lain-lain. 

d. Makanan sumber zat pengatur mengandung vitamin dan mineral. Makanan 

sumber zat pengatur antara lain : sayuran dan buah-buahan. 

Ada beberapa jenis diet dan jumlah kalori untuk pasien DM menurut 

kandungan energi, karbohidrat, protein dan lemak: 

Tabel 2.1 Jenis Diet Diabetes Mellitus Menurut Kandungan Energi, Karbohidrat, 
Protein dan Lemak (Almatsier, 2006) 

 
Keterangan : 

- Jenis diet I s/d III diberikan kepada pasien yang terlalu gemuk. 

- Jenis diet IV s/d V diberikan kepada pasien diabetes tanpa komplikasi. 

- Jenis diet VI s/d VIII diberikan kepada pasien kurus, diabetes remaja 

(juvenile diabetes) atau diabetes dengan komplikasi. 
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2. Jenis Bahan Makanan 

Banyak yang beranggapan bahwa pasien DM harus makan makanan khusus, 

anggapan tersebut tidak selalu benar karena tujuan utamanya adalah menjaga 

kadar glukosa darah pada batas normal. Untuk itu sangat penting bagi kita 

terutama pasien DM untuk mengetahui efek dari makanan pada glukosa darah. 

Jenis makanan yang dianjurkan untuk pasien DM adalah makanan yang kaya 

serat seperti sayur-mayur dan buah-buahan segar. Yang terpenting adalah 

jangan terlalu mengurangi jumlah makanan karena akan mengakibatkan kadar 

gula darah yang sangat rendah (hypoglikemia) dan juga jangan terlalu banyak 

makan makanan yang memperparah penyakit DM. Ada beberapa jenis 

makanan yang dianjurkan dan jenis makanan yang tidak dianjurkan atau 

dibatasi bagi pasien DM yaitu : 

a. Jenis bahan makanan yang dianjurkan untuk pasien DM adalah : 

1) Sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi 

dan sagu. 

2) Sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulitnya, susu skim, 

tempe, tahu dan kacang-kacangan. 

3) Sumber lemak dalam jumlah terbatas yaitu bentuk makanan yang mudah 

dicerna. Makanan terutama mudah diolah dengan cara dipanggang, dikukus, 

direbus dan dibakar. 

b. Jenis bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi untuk pasien DM 

adalah : 
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1) Mengandung banyak gula sederhana, seperti gula pasir, gula jawa, sirup, 

jelly, buah-buahan yang diawetkan, susu kental manis, minuman botol 

ringan, es krim, kue-kue manis, dodol, cake dan tarcis. 

2) Mengandung banyak lemak seperti cake, makanan siap saji (fast-food), 

goreng-gorengan. 

3) Mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan 

yang diawetkan (Almatsier, 2006). 

3. Interval Makan Pasien DM 

Makanan porsi kecil dalam waktu tertentu akan membantu mengontrol kadar 

gula darah. Makanan porsi besar menyebabkan peningkatan gula darah 

mendadak dan bila berulang-ulang dalam jangka panjang, keadaan ini dapat 

menimbulkan komplikasi DM. Oleh karena itu makanlah sebelum lapar karena 

makandisaat lapar sering tidak terkendali dan berlebihan. Agar kadar gula darah 

lebih stabil, perlu pengaturan jadwal makan yang teratur yaitu makan pagi, 

makan siang, makan malam dan snack diantara makan besar dan dilaksanakan 

dengan interval 3 jam (Waspadji, 2002). 

Tabel 2.2 Jadwal Makan Pasien Diabetes Mellitus 
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Tabel 2.3 Contoh Menu Sehari dengan Jenis Diet DM 1900 Kal (Almatsier, 2006) 

 

Keterangan : 

- gls : gelas 

- sdm : sendok makan 

- btr : butir 

- ptg : potong 

- sdg : sedang 

Nilai Gizi : 

- Energi : 1912 kkal 

- Protein : 60 g (12,5,% energi total) 

- Lemak : 48 g (22,5 % enegi total) 

- Karbohidrat : 299 g (62,5 % energi total) 

- Kolesterol : 303 mg 
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- Serat : 37 g 

2.1.9 Daftar Bahan Makanan Penukar 
Untuk mempermudah membuat kombinasi menu, dibawah ini diberi 

gambaran mengenai beberapa bahan yang dapat mengganti satu bahan, yakni : 

a. Golongan I : Sumber Karbohidrat 

1 Satuan Penukar = 175 kalori 

4 gr protein 

40 gr karbohidrat 

Tabel 2.4 Maknan Penukar dari Sumber Karbohidrat (Almatsier, 2006) 

 

b. Golongan II : Sumber Protein Hewani 

1) Rendah Lemak 

1 Satuan Penukar = 50 kalori 

7 gr protein 

2 gr lemak 

Tabel 2.5 Makanan Penukar dari Sumber Protein Hewani (Almatsier, 2006) 
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2) Lemak sedang 

1 Satuan Penukar = 75 kalori 

7 gr protein 

5 gr lemak 

Tabel 2.6 Makanan Penukar dari Sumber Protein Hewani Lemak Sedang 
(Almatsier, 2006) 

 

3) Tinggi Lemak 

1 Satuan Penukar = 150 kalori 

7 gr protein 

13 gr lemak 

Tabel 2.7 Makanan Penukar dari Sumber Protein Hewani Tinggi Lemak (Almatsier, 
2006) 

 
 
c. Golongan III : Sumber Protein Nabati 

1 Satuan Penukar = 75 kalori 

5 gr protein 

3 gr lemak 

7 gr karbohidrat 
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Tabel 2.8 Makanan Penukar dari Sumber Protein Nabati (Almatsier, 2006) 

 

d. Golongan IV : Sayuran 

1) Sayuran A 

Bebas dimakan, kandungan kalori dapat diabaikan, sumbernya dari gambas 

(oyong), jamur kuping sedang, ketimun, jamur segar, lobak, selada dan 

tomat. 

2) Sayuran B 

1 Satuan Penukar ± 1 gls 

(100 gr) = 25 kalori 

1 gr protein 

5 gr karbohidrat 

Sumber bahan makanannya yaitu dari bayam, labu siam, bit, buncis, brokoli, 

genjer, jagung muda, kol, wortel, sawi, toge kacang hijau, terong, kangkung, 

kacang panjang, pare, rebung, pepaya muda. 

3) Sayuran C 

1 Satuan Penukar ± 1 gls 

(100 gr) = 50 kalori 

3 gr protein 

10 gr karbohidrat 
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Sumber bahan makanannya yaitu dari bayam merah, daun katuk, daun 

melinjo, daun pepaya, daun singkong, toge kacang kedele, daun talas, 

melinjo, nangka muda. 

e. Golongan V : Buah dan Gula 

1 Satuan Penukar = 50 kalori 

12 gr karbohidrat 
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Tabel 2.9 Makanan Penukar dari Sumber Buah dan Gula (Almatsier, 2006) 

 

f. Golongan VI : Susu 

a. Susu Tanpa Lemak 

1 Satuan Penukar = 75 kalori 

7 gr protein 

10 gr karbohidrat 

Tabel 2.10 Makanan Penukar dari Sumber Susu Tanpa Lemak (Almatsier, 2006) 

 
b. Susu Rendah Lemak 

1 Satuan Penukar = 125 kalori 

7 gr protein 

6 gr lemak 

10 gr karbohidrat 
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Tabel 2.11 Makanan Penukar dari Sumber Susu Rendah Lemak (Almatsier, 2006) 

 
c. Susu Tinggi Lemak 

1 Satuan Penukar = 150 kalori 

7 gr protein 

10 gr lemak 

10 gr karbohidrat 

Tabel 2.12 Makanan Penukar dari Susu Tinggi Lemak (Almatsier, 2006) 

 

g. Golongan VII : Minyak 

1 Satuan Penukar = 50 kalori 

5 gr lemak 

Tabel 2.13 Makanan Penukar dari Sumber Minyak Lemak Tidak Jenuh 
(Almatsier, 2006) 
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Tabel 2.14 Makanan Penukar dari Sumber Minyak Lemak Jenuh (Almatsier, 
2006) 

 

h. Golongan VIII : Makanan Tanpa Kalori 

Sumber bahan makanan tanpa kalori yaitu dari agar-agar, air kaldu, air mineral, 

cuka, kecap, kopi, teh, gula alternatif seperti aspartame, sakarin. 

Keterangan : 

bh = buah gr = gram 

bj = biji kcl = kecil 

btg = batang ptg = potong 

btr = butir sdg = sedang 

bsr = besar sdm = sendok makan 

gls = gelas (240 ml) sdt = sendok the 

2.2. Kepatuhan Diet DM 
Menurut (Sustrani et al 2006) kondisi pasien DM bergantung pada kepatuhan 

pasien DM untuk melaksanakan diet dan olehraga yang benar. Kepatuhan dalam 

menjalankan diet DM merupakan hal yang penting (Deglin & Vallerand 2005). 

Pasien yang patuh merupakan pasien yang secara sukarela dan aktif dalam 

membuat keputusan untuk mengikuti pengobatan yang dianjurkan dengan berfikir 

secara rasional dan dapat memberikan pengaruh terhadap pengobatan penyakitnya 

(Kopple & Massry’s 2004). Kepatuhan merupakan sifat yang taat dan pasrah dalam 

melakukan sebuah perilaku konsisten sejalan dengan program-program yang 

berhubungan dengan peningkatan status kesehatan dan sesuai dengan tujuan yang 
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ingin dicapai (Widyastuti 2002). Kopple & Massry’s (2004) mengatakan kepatuhan 

melibatkan partisipasi aktif antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien DM 

untuk memastikan bahwa pasien dapat mengatur kondisinya. 

Koople & Massry’s (2004) mengatakan bahwa manajemen diet menjadi hal 

yang penting untuk pencegahan dan pengobatan beberapa macam penyakit kronis 

namun hal ini biasanya menimbulkan masalah karena perubahan tersebut 

berkelanjutan tanpa batas waktu dan merupakan hal yang kompleks, kepatuhan diet 

bergantung pada keinginan individu untuk menerima dan mempertahankan 

perubahan perilaku tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet menurut Kopple & Massry’s (2004). 

1. Faktor fisik meliputi umur, kemandirian, status fungsional, persepsi beratnya 

penyakit, penyakit penyerta, dan tingkat kognitif. 

2. Faktor sosial dan psikologis meliputi kepercayaan kesehatan, aspek sosial dan 

psikologis mengenai makanan dan makan, persepsi keuntungan diet, dukungan 

sosial, faktor budaya, peran konflik, faktor ekonomi, depresi dan self-efficacy. 

3. Faktor organisasi meliputi interaksi dengan ahli gizi, interaksi penyedia 

pelayanan kesehatan lainnya, umpan balik, dan lingkungan. 

4. Faktor pendidik meliputi teknik pembelajaran, kualitas pembelajaran, tingkat 

kemampuan mereka, kejelasan instruksi, intruksi yang relevan, tindak lanjut, dan 

dukungan. 

Modifikasi diet DM sulit untuk diterapkan karena dalam prinsip diet DM 

tersebut terdapat pembatasan dalam pemilihan jenis dan jumlah makanan yang akan 

dikonsumsi serta penjadwalan makan yang tepat, hal ini menimbulkan masalah 
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dalam kepatuhan menjalankan diet DM bagi pasien DM karena diet DM tersebut 

memerlukan ketepatan dan disiplin yang tinggi (Ide, 2007). 

Indarwati et al (2012) mengatakan bahwa pengaturan pola makan pada pasien 

DM bukanlah hal yang mudah, karena pasien DM akan merasakan kejenuhan dalam 

melaksanakan diet karena makanan yang dikonsumsi dibatasi dengan ketat, padahal 

pasien DM harus bisa melaksananakan pola makan baru yang dianjurkan untuk 

memepertahankan kadar gula darah dalam rentang normal. 

Arsana et al (2011) mengatakan ketidakpatuhan dalam menjalankan diet DM 

dapat menghalangi pencapaian tujuan pelaksanaan DM, faktor yang mempengaruhi 

ketidakpatuhan pasien DM dalam melaksanakan diet DM yaitu motivasi, daya ingat 

dan niat pasien DM untuk menjalani diet DM secara tepat. Hubungan dan dukungan 

sosial dari keluarga serta orang terdekat juga berpengaruh terhadap kepatuhan diet 

DM. 

2.3 Health Action Process Approach (HAPA) 

 

Gambar 2.2 Motivation & Volition Phase 
 

Health Action Process Approach (HAPA) dikembangkan untuk mengatasi 

kesenjangan niat dan perilaku dengan memasukkan post-Intentional sebagai 
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mediator untuk sampai pada perilaku (Schwarzer dan Luszczynska, 2008). Model 

dibagi menjadi dua tahap, yaitu motivational phase (tahap motivasi) yang mengarah 

dari niat ke perilaku, dan volition phase (tahap kehendak) yang mengarah ke 

perilaku kesehatan actual (Heckhausen dan Gollwitzer, 1987). Pada motivational 

phase (tahap motivasi) terdapat risk perception (persepsi risiko), outcome 

expectancies (harapan hasil) dan self-efficacy dari tindakan yang dirasakan 

berkontribusi untuk membentuk niat (Schwarzer, 2008) Tahap ini karena 

mengandung aspek baik Social Cognitive Theory (SCT) dan Theory of Plannned 

Behavior (TPB). Pada tindakan atau volition phase (tahap kehendak) dipecah 

menjadi tiga tahap, yaitu planning (perencanaan), ignition dan maintenance 

(pemeliharaan) (Schwarzer, 2008). 

Dalam model Health Action Process Approach (HAPA), baik tindakan self-

efficacy dan outcome expectancies dianggap variable utama untuk memotivasi 

perubahan. Namun, jika seseorang tidak memiliki pengalaman dengan perilaku, 

outcome expectancies akan memiliki pengaruh kuat yang langsung pada niat 

daripada self-efficacy. Pengaruh risk perception terhadap niat dianggap paling 

lemah di antara tiga kognisi (Bandura , 1997 ; Schwarzer, 2008). 
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Gambar 2.3 Health Action Process Approach (HAPA) 

(Schwarzer dan Luszczynska, 2008) 
 

Pada teori Health Action Process Approach (HAPA), masing-masing teori 

saling mempengaruhi. Niat (Intention) dibentuk dari pandangan seseorang terhadap 

kekhawatiran sebelum mencapai tujuan (risk perception), serta keyakinan terhadap 

kemampuan diri untuk menjalani proses mencapai tujuan. Selanjutnya bila 

seseorang mengembangkan kecenderungan menuju perilaku kesehatan tertentu, 

maka niat baik harus diubah menjadi petunjuk rinci tentang cara melakukan 

tindakan yang diinginkan (planning). Setelah tindakan telah dimulai (initiative), hal 

itu harus dipertahankan (maintenance) dan bangkit kembali apabila terjadi suatu 

kegagalan dalam proses mencapai tujuannya. Oleh karena itu social support juga 

diperlukan pada saat membentuk niat, perencanaan dan action (Schwarzer, 2008). 

Self-efficacy penting pada semua tahap dalam proses perubahan perilaku 

kesehatan (Bandura, 1997). Beda penempatan, maka akan beda pula makna dan 

tugasnya pada masing-masing Action self-efficacy, coping self-efficacy, dan 

maintenance self-efficacy. Action self-efficacy cenderung untuk memprediksi niat, 

sedangkan maintenance self-efficacy cenderung untuk memprediksi perilaku. 
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Individu yang telah pulih dari kemunduran memerlukan keyakinan diri yang 

berbeda daripada mereka yang telah mempertahankan tingkat aktivitas mereka 

sehingga disebut coping self-efficacy. 

2.3.1 Motivational phase (pre-Intentional) 

Pada awal tahap pre-Intentional, seseorang mengembangkan niat untuk 

bertindak. Dalam hal ini, risk perception merupakan langkah pertama yang 

dipandang sebagai pendahuluan (misalnya, “saya beresiko terjangkit penyakit 

diabetes”). Persepsi risiko saja tidak cukup untuk kemungkinan seseorang 

membentuk niat. Maka terdapat variable yang disebut outcome expectancies (hasil 

yang diharapkan) bentuknya positif dan dipandang sebagai variable yang penting 

dalam tahap motivasi, karena merupakan keseimbangan antara pro dan kontra dari 

hasil perilaku tertentu dalam diri seseorang (misalnya, “jika saya mengatur pola 

hidup dengan baik, risiko saya terhadap penyakit dibetes akan berkurang”). 

Selanjutnya seseorang perlu percaya pada self-efficacy (kemampuan diri) untuk 

melakukan perilaku sesuai dengan tujuan (misalnya, “saya mampu menahan diri 

untuk menghindari makanan yang manis-manis dan saya akan berolahraga dengan 

teratur”). Self-efficacy (kemampuan diri) menyatu dengan outcome 

expectancies(hasil yang diharapkan) yang bertujuan positif akan memberikan 

kontribusi besar dalam membentuk niat (Schwarzer, 1992). 

1. Risk perception 

Pada tahap motivasi awal, seseorang mengembangkan niat untuk bertindak. 

Dalam tahap ini, risk perception (misalnya, “saya memiliki resiko tingggi 

menderita diabetes karena berat badan saya”) semata-mata dipndang sebagai 

pendahuluan sebelum melangkah pada output expectancies. Risk perception 
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(persepsi risiko) itu sendiri tidak cukup untuk membujuk seseorang untuk 

membentuk niat. Sebaliknya, Schwarzer menetapkan proses perenungan dan 

berpikir dengan penuh perhatian lebih lanjut tentang kemampuan yang dimiliki 

serta konsekuensi yang harus dihadapi seseorang (Schwarzer, 1992). 

Risk perception merupakan komponen penting sebagai tingkat minimum ancaman 

atau keprihatinan seseorang, sehingga komponen ini harus ada sebelum seseorang 

mempertimbangkan manfaaat dari tindakan yang mungkin mencerminkan 

ketidakmampuannya untuk benar-benar melakukan tindakan (Schwarzer, et al, 

2003). Risk perception dibagi menjadi dua dimensi yaitu, kerentanan dan 

keparahan. Kerentanan adalah kemungkinan pengaruh yang dirasakan terhadap 

ancaman kesehatan, sedangkan tingkat keparahan adalah hubungan yang dirasakan 

dari ancaman kesehatan. Risiko kesehatan mengacu merupakan ancaman bagi 

kesehatan seseorang baik secara langsung maupun jangka panjang dan 

mempengaruhi kesejahteraan. 

Sebagai contoh, risiko langsung dari melewatkan sarapan adalah konsentrasi 

yang buruk, sedangkan risiko jangka panjang dari melewatkan sarapan adalah 

depresi, stress, dan penyakit kronis. Jika seseorang menyadari adanya risiko jika 

tidak sarapan, maka ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan 

mempertimbangkan sarapan secara teratur (Mullan B, et al, 2011). 

Bila seseorang mempunyai risk perception dan negative yang seimbang, hal 

ini menyebabkan pembentukan niat perilaku yang baik. Misalnya tentang risiko 

sarapan, seseorang akan berfikir dampak dari sarapan (positif) atau tidak sarapan 

(negative). Seseorang yang percaya bahwa ada lebih banyak manfaat dari sarapan 
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akan memiliki niat yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak percaya bahwa 

ada lebih banyak manfaat dari sraapan (Mullan B, et al, 2011). 

2. Outcome expectancies 

Dari persepsi risiko terhadap sesuatu yang akan dialami oleh seseorang maka 

tahap kedua selanjutnya seseorang akan merenung dan memikirkan tentang harapan 

dari hasil yang ingin dicapai, disebut juga outcome expectancies (misalnya, “ Jika 

saya makan makanan sehat, saya dapat mengurangi berat badan saya”). 

Outcome expectancies dipandang sebagai hal yang yang penting dalam tahap 

motivasi, ketika seseorang menyeimbangkan pro dan kontra dari konsekuensi 

perilaku tertentu. Selanjutnya, seseorang harus percaya pada kemampuan dirinya 

untuk melalukan tindakan yang diinginkan (misalnya, “saya mampu memulai diet 

sehat terlepas dari godaan”). Jika tidak, maka outcome expectancies akan gagal 

untuk melakukan suatu tindakan. Outcome expectancies berkolaborasi dengan self-

efficacy, sehingga keduanya memberikan kontribusi substansial untuk 

pembentukan niat (Schwarzer, 1992). 

3. Self-efficacy 

Bandura (1997) mendefinisikan self-efficacy sebgai pertimbangan seseorang 

akan kemampuannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang 

diperlukan dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Hal ini tidak tergantung pada 

jenis keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang, tetapi berhubungan 

dengan keyakinan tentang apa yang dapat dilakukan menyangkut seberapa besar 

usaha yang dikeluarkan seseorang dalam suatu tugas dan seberapa lama ia akan 

bertahan. Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri menyebabkan seseorang terus 

berusaha sampai tujuannya tercapai. Namun, apabila keyakinan akan kemampuan 
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diri tidak kuat, seseorang cenderung akan mengurangi usahanya bila menemui 

masalah. Tingkat self-efficacy individidu juga berpengaruh terhadap stress serta 

depresi yang dapat menguatkan situasi tertentu sebagaimana tingkat motivasi yang 

tentu juga mempengaruhi pencapaian prestasinya. 

Individu yang memiliki self-efficacy yang rendah akan menghindari semua 

tugas dan menyerah dengan mudah ketika masalah muncul. Mereka menganggap 

kegagalan sebagai kurangnya kemampuan yang ada. Dalam kaitannya dengan 

keyakinan akan kemampuan ini, orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi 

berusaha atau mencoba lebih keras dalam menghadapi tantangan sebaliknya orang 

memiliki self-efficacy yang rendah akan mengurangi usaha mereka untuk bekerja 

dalam situasi yang sulit (Bandura, 1997). 

Self-efficacy (kemampuan diri) penting pada semua tahap dalam proses 

perubahan perilaku kesehatan (Bandura, 1997), tetapi tidak selalu sama dalam 

penerapannya. Maknanya akan tergantung pada situasi tertentu dari individu yang 

mungkin lebih atau kurang maju ke dalam proses perubahan. Action self-efficacy, 

coping self-efficacy, dan recovery self-efficacy telah dibedakan dalam perilaku 

adiktif (bersifat menimbulkan ketergantungan). 

Alasan self-efficacy sangat penting digunakan di dua tahap Health Action 

Prosess Approach (HAPA) adalah bahwa selama perubahan perilaku kesehatan, 

keyakinan akan kemampuan diri yang berbeda diperlukan untuk tugas utama yang 

berbeda. Sebagai contoh tindakan tinggi self-efficacy, seseorang mungkin percaya 

diri dalam kemampuannya membuat upaya untuk berhenti melakukan perilaku 

tertentu, tetapi tidak mungkin percaya diri itu akan terus berlanjut dari waktu ke 

waktu (low recovery self-efficacy). Beberapa jenis self-efficacy, meliputi: 
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1. Pre Action self-efficacy 

Disebut juga Action self-efficacy atau task self-efficacy. Mengacu pada tahap 

proses pertama, dimana seorang individu belum bertindak, tetapi sudah 

menghasilkan motivasi untuk melakukan suatu perilaku. Pada Pre Action self-

efficacy individu membayangkan kesuksesan, mengantisipasi potensi hasil dari 

setrategi yang beragam, dan lebih cenderung memprakarsai perilaku baru. 

2. Maintenance self-efficacy 

Disebut juga coping self-efficacy, merupakan keyakinan tentang kemampuan 

seseorang untuk menghadapi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan 

(maintenance self-efficacy). Pada coping self-efficacy, seseorang yakin terhadap 

kemampuan dirinya untuk mengantisipasi hambatan yang timbul pada saat 

perencanaan. Perilaku kesehatan mungkin berubah menjadi jauh lebih sulit dari 

apa yang diharapkan dalam kepatuhan, tetapi self-efficacy berguna untuk 

merespon percaya diri seseorang dengan setrategi yang lebih baik, lebih banyak 

usaha, dan ketekunan yang berkepanjangan dalam mengatasi rintangan tersebut. 

Setelah tindakan telah diambil, individu dengan maintenance self-efficacy yang 

tinggi mempunyai kecenderungan untuk lebih banyak berusaha da bertahan 

lebih lama daripada mereka yang kurang maintenance self-efficacy. 

3. Recovery self-efficacy 

Recovery self-efficacy berasal dari pengalaman terhadap kegagalan, 

penyimpangan dan kemunduran. Recovery self-efficacy berguna untuk kembali 

ke jalur perbaikan perilaku setelah tergelincir atau keluar dari jalur atau tidak 

sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Seseorang akan percaya pada 
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kompetensi mereka untuk mendapatkan kembali kontrol setelah kembali dari 

kemunduran dan mengurangi kerugian (Schwarzer, 1992). 

Ada perbedaan fungsional antara masing-masing jenis self-efficacy, sedangkan 

urutannya tidak terlalu penting. Perbedaan spesifik self-efficacy dapat 

mengandung maksud yang sama dalam satu waktu. Asumsinya adalah bahwa 

self-efficacy tindakannya dengan cara yang berbeda. Misalnya, maintenance 

self-efficacy berfungsi untuk melanjutkan rantai terputus dari suatu tindakan, 

sedangkan Action self-efficacy berfungsi ketika menghadapi tantangan atau 

hambatan baru (Luszczynska, et al, 2007; Luszczynska & Sutton, 2006). 

Perbedaan  ini menjadi fase-spesifik dalam keyakinan self-efficacy dan telah 

terbukti penggunaannya dalam berbagai domain dari perubahan perilaku. Pre 

Action self-efficacy cenderung untuk memprediksi niat, sedangkan maintenance 

self-efficacy cenderung untuk memprediksi perilaku. Individu yang telah pulih dari 

kemunduran diperlukan keyakinan diri yang berbeda daripada mereka yang telah 

mempertahankan tingkat aktivitas mereka (Scholz et al, 2005). 

Rodgers (2002) telah menemukan bukti untuk tahap spesifik terhadap 

keyakinan self-efficacy dalam perilaku berolahraga yaitu task self-efficacy, coping 

self-efficacy, dan scheduling self-efficacy. Dalam studi menerapkan Health Action 

Process Approach (HAPA), tahap self-efficacy berbeda dalam dampak pada 

berbagai perilaku kesehatan preventif seperti pemeriksaan payudara sendiri 

(Luszcznynska dan Schwarzer, 2003), perilaku diet (Schwarzer dan Rennner, 

2000), dan latihan fisik (Scholz et al, 2005). 
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2.3.2 Intention 

Intention adalah probabilitas subjektif yang dimiliki seseorang tentang akan 

melakukan sesuatu perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975). Konsep tentang Intention 

diajukan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), yang diartikan sebagai kemungkinan 

subjektif seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kemudian ditegaskan 

bahwa niat individu untuk melakukan sesuatu itu merupakan fungsi dari sikap 

terhadap perwujudan perilaku dalam situasi tertentu, sebagai faktor personal atau 

attitudional. Hal ini berhubungan dengan orientasi seseorang yang berkembang atas 

dasar keyakinan dan pertimbangan terhadap apa yang diyakini dan norma yang 

berpengaruh atas perwujudan perilaku serta motivasi seseorang untuk patuh pada 

norma itu, sebagai faktor sosial atau normatif. Ini merupakan gabungan antara 

persepsi reference-group atau significant-person terhadap perwujudan perilaku 

(Fishbein & ajzen, 1975). 

Bandura (1997) menyatakan bahwa Intention merupakan suatu kebulatan 

tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu 

di masa depan. Intention menurutnya adalah bagian vital dari self regulation 

individu yang dilatarbelakangi oleh motivasi seseorang untuk bertindak. Intention 

dapat diartikan sebagai representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk 

melakukan perilaku atau tindakan terntentu, dan niat ini dapat digunakan untuk 

ukuran perilaku atau tindakan seseorang (Fishbein &Ajzen, 1975). 

Untuk mematuhi rekomendasi dari perilaku, seseorang harus membentuk 

suatu niat yang tegas. Namun, niat sering kali gagal untuk diterjemahkan ke dalam 

kegiatan atau tindakan atau aktivitas fisik. Dengan demikian, model psikologis 

tambahan harus dipelajari untuk memahami mekanisme yang terlibat dalam 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENERAPAN HAPA L YOGA UTAMA



44 
 

 
 

perubahan aktivitas, meskipun dalam membangun niat sangat diperlukan dalam 

menjelaskan perubahan perilaku kesehatan. Ketika mencoba untuk menerjemahkan 

niat ke dalam perilaku, individu dihadapkan dengan berbagai kendala, seperti 

gangguan, pelupa, godaan, atau kebiasaan buruk yang bertentangan (Cao, 2010). 

Oleh karena itu, niat harus dilengkapi dengan variabel lainnya yang lebih 

proksimal dan mungkin dapat menerjemahkan dari niat menjadi tindakan 

(Wiedermann, Schuz, Sniehotta, Scholz, dan Schwarzer, 2009). Beberapa variabel 

telah diidentifikasi, seperti self-efficacy yang dirasakan dan perencanaan. Namun, 

hal ini tidak sepenuhnya dipahami bagaimana kedua faktor interaksi antara niat 

dengan perilaku. Studi sebelumnya telah ditentukan self-efficacy dan perencanaan 

sebagai mediator antara niat dan perilaku (Schwarzer, et al, 2008). 

2.3.3 Volition phase (Post-Intentional) 

Setelah seseorang mengembangkan kecenderungan terhadap adopsi perilaku 

kesehatan tertentu pada motivational phase, maka niat baik harus diubah menjadi 

petunjuk rinci yang ada pada volition phase (tahap kemauan) atau post-Intentional 

yaitu berupa planning (perencanaan) tentang cara melakukan Action (tindakan). 

Setelah Action (tindakan) dimulai, maka juga perlu dipertahankan (maintenance). 

Hal ini tidak dapat dicapai melalui tindakan saja, tetapi juga melibatkan 

keterampilan self-regulatory dan strategi. Dengan demikian, tahap post-Intentional 

harus lebih dipecah menjadi faktor proksimal (Schwarzer, 1992). 

Ketika pilihan (prioritas) untuk perilaku kesehatan tertentu telah dibentuk, 

niat harus diubah menjadi petunjuk lengkap tentang bagaimana melakukan tindakan 

yang diinginkan. Misalnya, seseorang bermaksud untuk menurunkan berat badan, 

dia harus merencanakan bagaimana melakukannya, yaitu, membeli makanan apa, 
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kapan dan seberapa sering untuk makan, kapan dan dimana untuk latihan fisik, dan 

bahkan mungkin akan menyerah dan akhirnya melakukan tindakan yang dapat 

menaikkan berat badan. Dengan demikian, Action plan dapat ditentukan oleh tinggi 

rendahnya niat dan Action plan (rencana aksi) yang berisi tujuan utama serta 

prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah. Proses volution (kemauan) 

hampir tidak dipengaruhi oleh outcome expectation (harapan hasil), tetapi lebih 

dipengaruhi oleh self-efficacy, karena jumlah dan kualitas plan Action (rencana 

aksi) tergantung pada persepsi kemampuan seseorang dan pengalaman self-efficacy 

mempengaruhi keyakinan penyusunan kognitif dari plan Action (rencana aksi) yang 

spesifik, misalnya dengan memvisualisasikan scenario yang dapat memandu untuk 

mencapai tujuan (Schwarzer, 1992). 

Setelah tindakan telah dimulai, hal itu harus dikontrol dan dipertahankan 

(maintenance) dari hambatan. perubahan aktivitas kognitif dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tindakan primer dan untuk menekan kencenderungan hambatan aksi 

sekunder. Misalnya latihan fisik harian, memerlukan self-regulatory dalam rangka 

untuk mengamankan usaha, ketekunan dan motivasi untuk menjaga kecenderungan 

lain pada keinginan untuk makan, bersosialisasi, atau tidur sampai kecenderungan 

ini dapat berlaku untuk periode waktu tertentu (Schwarzer, 2008). 

Ketika tindakan sedang dilakukan, self-efficacy menentukan beberapa usaha 

untuk diivestasikan. Sehingga orang dengan keraguan lebih cenderung untuk 

mengantisipasi skenario kegagalan, khawatir tentang kemungkinan kekurangan 

kinerja, dan membatalkan upaya mereka sebelum waktunya. Orang dengan rasa 

optimis self-efficacy dapat memvisualisasikan skenario dengan sukses, 

membimbing tindakan dan membiarkan orang tersebut bertahan dalam menghadapi 
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hambatan. Ketika terjadi kesulitan yang tak terduga pun, dengan self-efficacy 

mereka akan cepat pulih (recover) (Schwarzer, 2008). 

Melakukan perilaku kesehatan yang dimaksud adalah suatu tindakan, seperti 

menahan diri dari risk behaviour (perilaku beresiko). Penekanan kesehatan 

terkadang mengganggu tindakan sehingga membutuhkan usaha dan ketekunan 

juga, oleh karena itu perlu ada Action plan (rencana aksi) dan Action control 

(kontrol tindakan). Jika seseorang berniat berhenti merokok atau minum, kita harus 

merencanakan bagaimana melakukannya. Sebagai contoh, pentingnya untuk 

menghindari situasi resiko tinggi dimana tekanan untuk kambuh yang luar biasa. 

Mencapai sasaran proksimal membantu meningkatkan tingkat kesulitan dari situasi 

dapat menolak dalam semua keadaan yang mungkin. Jika seseorang ketagihan 

rokok atau minuman, Action control (kontrol tindakan) membantu dia untuk 

bertahan terhadap suatu kritis. Semakin tinggi keterampilan dan dialog mengatasi 

masalah internal, serta semakin baik seseorang menyesuaikan dengan situasi resiko 

terntentu, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan hambatan. Self-efficacy 

membantu untuk membangun kembali upaya diperlukan untuk mencapai tujuan. 

1. Planning 

Niat baik lebih mungkin untuk diterjemahkan ke dalam suatu tindakan ketika 

orang mengembangkan rencana keberhasilan dan strategi persiapan untuk 

menyelesaikan pekerjaan atatu sesuatu kegiatan yang sulit. Simulasi mental 

membantu mengidentifikasi isyarat untuk bertindak (cues of Action). Penelitian 

tentang Action planning (rencana aksi) untuk perilaku kesehatan telah disarankan 

oleh Lewin (1947), misalnya dalam konteks memilih makanan. Lewin 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PENERAPAN HAPA L YOGA UTAMA



47 
 

 
 

membedakan antara rencana keseluruhan dan spesifik untuk membuat suatu 

langkah pertama dalam mencapai tujuan. 

Leventhal, et al (1965) berpendapat bahwa menarik yang didasarkan pada 

kekhawatiran dapat memfasilitasi perubahan perilaku kesehatan hanya bila 

dikombinasikan dengan petunjuk khusus pada saat, dimana, dan bagaimana 

membentuk seseorang. Perhatian baru untuk perencanaan muncul ketika konsep 

pelaksanaan niat diperkenalkan dari perspektif psikologi motivation dan volition 

(Gollwitzer, 1999). 

Perencanaan tindakan meliputi mengukur situasi tertentu (kapan, dimana) dan 

urutan tindakan (bagaimana). Perencanaan adalah sebuah variabel yang dapat 

berubah. Hal ini dapat mudah dikomunikasikan kepada individu dengan self-

regulatory yang kurang. Percobaan kontrol acak telah mendokumentasikan bukti 

bahwa perencanaan untuk meningkatkan adopsi dan pemeliharaan perilaku 

kesehatan (Luszczynska, 2006; Luszczynska, et al, 2007). Oleh karena itu, 

Penekanan umum dari studi ini terletak pada asumsi bahwa Action planning 

(rencana aksi) merupakan mediator yang berharga yang membantu untuk 

menjembatani kesenjangan antara niat dan perilaku. 

Selain Action planning (membentuk rencana rinci untuk menentukan kapan, 

dimana dan bagaimana perilaku akan dilakukan). perencanaan juga mengacu pada 

copingplanning (membayangkan kemungkinan hambatan yang dapat menghalangi 

tujuan awal dan merencanakan cara untuk mengatasinya) (Schwarzer, 2008). 

Coping dapat didefinisikan sebagai upaya mengelola dan mengatasi tuntutan dan 

peristiwa penting menimbulkan tantangan, ancaman, kerusakan, kehilngan, atau 

manfaat bagi seseorang. Istilah coping sering digunakan dalam arti yang lebih 
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sempit yaitu sebagai respon yang diperlukan dari suatu organisme untuk 

beradaptasi dengan keadaan yang merugikan (Lazarus, 1991). 

2. Action 

Niat yang baik tidak selalu menjamin terhadap tindakan yang sesuai. 

Hubungan antara niat dan perilaku sangan bervariasi. Sedangkan pada fase motivasi 

itu menggambarkan tentang apa yang orang pilih untuk melakukan suatu kegiatan 

atau tindakan, dalam Action pada volition phase menggambarkan seberapa keras 

mereka mencoba dan bertahan (Schwarzer, 2008). 

Pada Health Action Process Approach (HAPA), tahap Action terdiri dari 

initiative, maintenance, dan recovery. Setelah terbentuk niat, seseorang akan 

merencanakan apa saja yang akan dilakukan, dimana dan bagaimana cara 

melakukannya, serta berlanjut pada tahap Action. Action berarti seseorang sudah 

melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Dimulai dari initiative, dimana 

seseorang mempunyai upaya memulai atau ide untuk melakukan tindakan. 

Selanjutnya apabila dalam upaya atau tindakannya terdapat hambatan, maka 

seseorang akan berusaha mempertahankan (maintenance) upaya atau tindakannya. 

Apabila seseorang tidak dapat mempertahankan upaya atau tindakannya karena 

adanya suatu hambatan, maka kemungkinan seseorang akan disengagement 

ataupun recovery dan kembali pada tujuan awalnya (Schwarzer, 2008). 

3. Barriers and Resources 

Barriers and Resources merupakan hambatan dari luar diri seseorang dalam 

proses perubahan perilaku. Dukungan sosial merupakan salah satu penghambat 

perubahan perilaku kesehatan (Schwarzer & Fuchs, 1996). Dukungan sosial telah 

dibagi dalam bentuk tangible (nyata), emosional, maupun informasi (Fisher, et al, 
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1997; Ryan dan Deci, 2000). Sebagai contoh, dalam kasus berusaha untuk 

mengubah aktivitas fisik seseorang, dukungan sosial dapat berupa tangible 

(misalnya menyediakan peralatan olahraga), emosional (misalnya mendorong 

untuk latihan), informasi (misalnya memberikan rekomendasi untuk latihan). 

Pada beberapa penelitian, dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga 

atau teman dapat meningkatkan pemeliharaan menurunkan berat badan. Menurut 

Social Cognitive Theory (SCT), dukungan sosial secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi self-efficacy (Bandura, 1997). 
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2.4 Keaslian Penelitian : 
Tabel 2.15 Keaslian Penulisan 

N
o. 

Judul Karya Ilmiah & Penulis Variabel Jenis 
Penelitian 

Hasil 

1.  The Health Action Process 
Approachas a Motivational 
Model of Dietary Self-
management for People With 
Multiple Sclerosis: A Path 
Analysis (Chung-Yi Chiu, 
Ruth Torkelson Lynch, Fong 
Chan, and Lindsey Rose 2012) 

1. Motivasi 
2. Self-

management 
3. Diet 

Deskriptif 
kuantitatif 

Penerapan HAPA dengan jumlah 
peserta209orang dan diukur dengan 
HDSC (Healthy Dietary Stages of 
Change Instrument) dapat 
meningkatkan dan memeperbaiki 
self management diet bagi pasien 
Multiple Sclerosis. Meskipun 
tingkat keberhasilannya 15 % dari 
jumlah responden. 

2.  Motivation and Participation 
in a Phase III Cardiac 
Rehabilitation Programme: An 
Application of the Health 
Action Process Approach 
(Birte Dohnke, Enno 
Nowossadeck & Werner 
Müller-Fahrnow 2010) 

1. Intensi 
2. Partisipasi 

Cross-
sectional 

HAPA mempengaruhi motivasi 
untuk meningkatkan partisispasi 
pada pasien yang menjalani program 
rehabilitasi kardio.  
Signifikan faktor usia  :  
F(5, 443) = 11.25, p < 0.001, η2 = 
.11 
Persepsi : F(1, 447) = 50.69, p < 
.001, η2 = .10 

3.  Predicting behavioral 
Intentions and physical 
exercise: A test of the Health 
Action Process Approach at 
the intrapersonal level 
(Scholz, Urte; Keller, Roger; 
Perren, Sonja 2009) 
 

1. Intensi (niat) 
2. Physical 

exercise 

Deskriptif 
kuantitatif 

HAPA dapat mempengaruhi secara 
interpersonal. Latihan fisik 
dipengaruhi oleh niat, self-efficacy, 
dan Actioncontrol tapi tidak 
dipengaruhi oleh Action planning.. 

4.  Using a combined protection 
motivation theory and health 
Action 
process approach intervention 
to promote exercise during 
pregnancy (Anca Gaston, 
Harry Prapavessis 2012) 

1. Intensi 
2. Action&copin

gPlanning 
3. Exercise 
 

Quasi-
experimen 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwasemua peserta 
melaporkan latihan meningkat dari 
awal sampai 
1 minggu pasca-intervensi, peserta 
di kedua perencanaan 
kelompok secara signifikan lebih 
aktif (p< .001) 

5. Predicting hygienic food 
handling behaviour: modelling 
the Health Action Process 
Approach  (Barbara A. Mullan, 
Cara L. Wong and Kathleen 
O’Moore 2010) 
 

1. Intensi (niat) 
2. Kehendak  
3. Perilaku 
4. hygienic food 
 

Pra-
experimen 

Hasil penelitian ini, menjelaskan 
bahwa niat akan mempengaruhi 
perilaku. partisispan yang 
mengalami perubahan perilaku 
sebanyak 40%, kehendak juga akan 
mempengaruhi perilaku dalam 
menyiapkan makanan higienis. 

6. Dietary Planning as a 
Mediator of the Intention–
Behavior Relation: An 
Experimental-Causal-Chain 
Design 
(Tabea Reuter, Jochen 
P.Ziegelmann,Amelie 
U.Wiedemann and Sonia 
Lippke 2008) 

1. Intensi 
2. PlanningActi

on 

An 
Experimenta
l-Causal-
Chain 
Design 

Niat dan motivasi mempengaruhi 
perencanaan diet dalam jangka 
waktu 1 bulan.  
F (1, 141) = 5.05, p <.05 
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