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Diabetes melitus (DM) termasuk penyakit menahun yang 

prevalensinya terus meningkat (IDF, 2015). Di Surabaya, jumlah pasien 

DM mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 15.961 pasien, 

pada tahun 2010 sebanyak pasien 21.729, dan tahun 2011 sebanyak 

26.631 pasien (Dinkes Kota Surabaya, 2012). Manajemen terapi yang 

diberikan pada pasien DM adalah terapi non-obat berupa perubahan gaya 

hidup dan terapi obat yaitu oral antidiabetes (OAD) baik secara tunggal 

maupun kombinasi dengan insulin (Suastika et al., 2011).  

Menurut teori Lawrence Green (1980), perilaku manusia 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi 

(predisposing factors) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, 

kepercayaan/keyakinan, nilai-nilai. Penelitian ini dibatasi antara lain 

pengetahuan dan sikap. Faktor pemungkin (enabling factors) yaitu 

ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan dan faktor penguat 

(reinforcing factors) yaitu perilaku petugas kefarmasian. Berkaitan 

dengan hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Wilayah 

Surabaya Barat karena belum didapatkan adanya penelitian sebelumnya 

tentang faktor perilaku yang memengaruhi kepatuhan pasien DM dalam 

menggunakan insulin. Selain itu, di puskesmas wilayah tersebut 

memiliki jumlah kunjungan pasien DM terbanyak di seluruh Puskesmas 

Wilayah Surabaya (Dinkes, 2013).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dilakukan 

secara non-random menggunakan teknik accidental sampling dengan 

cara memberikan kuesioner kepada responden yang mempunyai kriteria 

antara lain merupakan pasien Puskesmas Wilayah Surabaya Barat, 

menggunakan insulin dan bersedia mengisi kuesioner. Kuesioner diuji 

validitas terlebih dahulu sebelum dilakukan penelitian. Uji validitas yang 

dilakukan yakni uji validitas muka, isi dan konstruk. Uji validitas 

konstruk dilakukan dengan metode product moment dan alpha cronbach 

pada 30 responden di luar Wilayah Puskesmas Surabaya Barat. 
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