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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI 
PADA KLIEN DENGAN DIABETES MELLITUS 

BERBASIS TEORI HEALTH BELIEF MODEL 
 

Penelitian Deskripif Analitik di Ruang Rawat Inap RSUD Kabupaten Sidoarjo, 
Jawa Timur 

 
Oleh: Ahmad Putro Pramono 

 
Pendahuluan: Tingginya angka kejadian Diabetes mellitus (DM) di Indonesia 
membuat berbagai aspek penatalaksanaan DM sering dan berisiko mengalami 
permasalahan. Jumlah penderita DM di Indonesia adalah 6,9%, yakni setara 
dengan 12.191.564 jiwa. Pengelolaan diet merupakan hal yang paling utama 
dalam penatalaksanaan DM untuk memenuhi kebutuhan gizi. Tujuan penelitian 
adalah menjelaskan berbagai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 
pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori 
Health Belief Model. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
deskriptif analitik. Jumlah responden 105 orang di rawat inap RSUD Kabupaten 
Sidoarjo yang didapatkan dari purposive sampling. Variabel independen antara 
lain perceived susceptibility, perceived seriouness, perceived benefits, perceived 
barriers, cues to action, dan self efficacy. Variabel dependen yaitu kepatuhan 
pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. Data diambil 
melalui peyebaran instrumen berupa kuesioner faktor Health Belief Model dan 
kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, kemudian dianalisis dengan menggunakan 
analisis statistik chi square dengan nilai α ≤ 0,05. Hasil: Hasil menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara perceived seriousness (p=0,02), perceived barriers 
(0,025), self efficacy (p=0,021) dan tidak ada hubungan antara perceived 
susceptibility (p=0,296), perceived benefits (p=0,364), cues to action sub variabel 
person (p=0,369), cues to action sub variabel event (p=0,540) dengan kepatuhan 
pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. Kesimpulan: 
Ada hubungan antara perveived seriousness, perceived barriers, self efficacy dan 
tidak ada hubungan antara perceived susceptibility, perceived benefits, cues to 
action dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 
mellitus. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan faktor HBM 
untuk intervensi guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. 
 
Kata kunci: kepatuhan diet, Health Belief Model, Diabetes mellitus 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF COMPLIANCE FACTOR WITH NUTRITIONAL NEEDS 
IN DIABETES MELLITUS PATIENT 

BASED ON HEALTH BELIEF MODEL THEORY 
 

Analytic Descriptive Research in Inpatient Wards of The Regional General 
Hospital Sidoarjo, East Java 

 
By: Ahmad Putro Pramono 

 
Introduction: The high incidence of Diabetes mellitus (DM) in Indonesia cause 
many treatment aspect often and risk having problems. Total of DM patient in 
Indonesia were 6,9%, its around 12.191.564 million people. Dietary management 
was major thing to do on the DM treatment to fullfill nutritional needs. The 
purpose of the study was to explain various factors related to compliance with 
nutritional needs for clients with Diabetes mellitus based on the Health Belief 
Model theory. Methods: This reasearch used analytic descriptive.  Total 
respondents were 105 in Inpatient Wards of The Regional General Hospital 
Sidoarjo with purposive sampling. The independent variabel were perceived 
susceptibility, perceived seriouness, perceived benefits, perceived barriers, cues to 
action, and self efficacy. Dependent variabel was nutritional needs compliance in 
Diabetes mellitus patient. Instruments in this reasearch were Health Belief Model 
factors and nutritional needs compliance questionnaire. Data analysis was chi 
square α ≤ 0,05. Results: The results is there is correlation between perceived 
seriousness (p=0,02), perceived barriers (0,025), self efficacy (p=0,021) and there 
is no correlation perceived susceptibility (p=0,296), perceived benefits (p=0,364), 
cues to action sub variabel person (p=0,369), cues to action sub variabel event 
(p=0,540) with nutritional needs compliance in Diabetes mellitus patient. 
Discussion: There is correlation that is perceived seriousness, perceived barriers, 
self efficacy and no correlation that is perceived susceptibility, perceived benefits, 
cues to action with nutritional needs compliance in Diabetes mellitus patient. The 
future research hopefully can improve HBM factors to make an interventions to 
increase nutritional needs compliance. 
 
Keywords: nutritional needs compliance, Health Belief Model, Diabetes mellitus 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya angka kejadian Diabetes mellitus (DM) di Indonesia membuat 

berbagai aspek penatalaksanaan DM sering dan berisiko mengalami permasalahan 

(PERKENI, 2015). Manajemen pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan DM 

mempunyai prinsip yang harus dijalani yaitu harus tepat jadwal, tepat jenis, dan 

tepat jumlah makanan. Permasalahan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi yang 

biasa terjadi diantaranya dikarenakan faktor pendidikan, motivasi diri, 

pengetahuan, dukungan keluarga, dan sosial-ekonomi (Aini, et al.,2010; Ridianti, 

2010; Zanetti, et al.,2010). Faktor tersebut sangat berdampak terutama pada 

tatalaksana kepatuhan dan manajemen nutrisi pada pasien DM. Dampak dari tidak 

ditaatinya 3 prinsip yaitu tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah makanan 

membuat kualitas hidup klien DM menjadi kurang baik (Sutedjo, 2010). Beberapa 

penelitian telah menjelaskan tentang kepatuhan pemenuhan nutrisi namun belum 

dapat secara lengkap menjelaskan tentang faktor keyakinan kesehatan pada 

penderita DM. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) di Indonesia 

jumlah penderita DM adalah 6,9%, yakni setara dengan 12.191.564 jiwa. Sekitar 

2,1% atau 605.974 jiwa dari jumlah tersebut berada di Jawa Timur. Penelitian 

yang dilakukan oleh Fauzia, et al.(2015) menyatakan bahwa 100% dari 30 orang 

respondennya di Wilayah Kerja Puskesmas Pakis Surabaya mengalami 

ketidakpatuhan diet disebabkan karena kurangnya dukungan keluarga. Penelitian 

lain pula yang dilakukan oleh Ilmah, et al.(2015) menyatakan bahwa 100% dari
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32 orang  respondennya di Wilayah Kerja RSUD dr. Mohamad Soewandhie 

Surabaya mengalami ketidakpatuhan diet disebabkan karena kurangnya 

keyakinan. Penelitian yang lain pula dilakukan oleh Handayani, et al.(2016) 

menyatakan bahwa 64.3% dari 24 orang  respondennya di Wilayah Kerja Klinik 

Bhakti Husada Purwakarta mengalami ketidapatuhan diet disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan. 

Kepatuhan secara umum didefinisikan sebagai tingkatan perilaku 

seseorang yang mendapatkan pengobatan, mengikuti diet, dan melaksanakan gaya 

hidup sesuai dengan rekomendasi pemberi pelayanan kesehatan (WHO, 2003). 

Salah satu wujud kepatuhan klien DM adalah dengan cara mengikuti anjuran diet 

yang disarankan oleh petugas kesehatan, pengobatan rutin, dan latihan fisik secara 

teratur (Purba, 2008). Pengelolaan diet merupakan hal yang paling utama dalam 

penatalaksanaan DM untuk memenuhi kebutuhan gizi. Akibat yang ditimbulkan 

dari ketidakpatuhan diet tersebut tentu sangat merugikan bagi kesehatan klien 

(Ilmah & Rochmah, 2015). Ketidakpatuhan penatalaksaan diet oleh penderita DM 

akan menyebabkan kadar gula darah tidak terkontrol dan komplikasi seperti 

ginjal, jantung, hipertensi, katarak, gangren bahkan harus menjalani amputasi  jika 

anggota badan menderita luka yang tidak bisa mengering darahnya (Meitha & 

Devi, 2008). 

 Health Belief Model merupakan suatu teori Becker (1974) yang 

dikembangkan dari teori lapangan Lewin (1954) (Notoadmodjo, 2010). Teori 

Health Belief Model merupakan salah satu model pertama yang dirancang untuk 

mendorong masyarakat dalam melakukan tindakan ke arah kesehatan yang positif. 

Konsep utama dari teori Health Belief Model adalah bahwa perilaku sehat 
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ditentukan oleh kepercayaan individu atau persepsi tentang penyakit dan sarana 

yang tersedia untuk menghindari terjadinya suatu penyakit (Hall, 2012).  Teori 

Health Belief Model menekankan bahwa individu memiliki persepsi kerentanan 

terhadap penyakit yang mengancam kesehatan, sehingga melakukan tindakan 

yang dapat mencegah ancaman dan memusnahkan penyakit yang mungkin 

menyerang (Bensley, 2008). Teori Health Belief Model didasarkan pada enam 

komponen, yaitu Perceived Susceptibility (persepsi kerentanan), Perceived 

Seriousness (persepsi keseriusan), Perceived Benefits (persepsi manfaat), 

Perceived Barriers (persepsi hambatan), Cues to Action (isyarat bertindak), dan 

Self Efficacy (efikasi diri). Perceived susceptibility (persepsi kerentanan) adalah 

persepsi subjektif tentang risiko yang diperoleh dari kondisi kesehatan yang 

dialami seperti persepsi tentang risiko menderita DM, dimana persepsi tersebut 

dapat mendorong seseorang untuk berperilaku sehat. Perceived seriousness 

(persepsi keseriusan) penyakit DM yang dirasakan penderita DM mungkin dapat 

dirasakan setelah adanya komplikasi seperti adanya penyakit jantung, hipertensi, 

luka gangren dan pengetahuan penderita tentang penyakit DM sebagai penyakit 

yang harus mengkonsumsi obat terus menerus dan dialami seumur hidup. 

Perceived benefits (persepsi manfaat) merupakan kepercayaan individu tentang 

manfaat dari suatu tindakan seperti manfaat dari pencegahan terkena DM dengan 

didasari dari nilai dari suatu tindakan dalam mengurangi risiko penyakit. 

Perceived barriers (persepsi hambatan) yang dirasakan adalah persepsi terhadap 

aspek negatif yang mempengaruhi secara psikologi individu berperilaku sehat 

terhadap penyakit DM sesuai dengan anjuran seperti rasa sakit, biaya dan 

pengalaman yang tidak menyenangkan. Cues to action (isyarat bertindak) adalah 
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kejadian yang dapat meningkatkan motivasi seseorang melakukan perubahan 

perilaku kesehatan pada penyakit DM seperti dukungan keluarga. Self efficacy 

(efikasi diri) penderita DM dapat diketahui dari keyakinan atas kemampuan 

seseorang tentang pengambilan keputusan pemilihan terapinya. 

Dari konsep teori Health Belief Model dan keenam komponen didalamnya 

tersebut, maka Health Belief Model dapat dijadikan suatu dasar untuk 

menganalisis faktor kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan 

Diabetes mellitus. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health Belief 

Model? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan berbagai faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan 

Diabetes mellitus berbasis teori Health Belief Model 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan antara perceived susceptibility (persepsi kerentanan) 

dengan  kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

2. Menganalisis hubungan antara perceived seriousness (persepsi keseriusan) 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 
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3. Menganalisis hubungan antara perceived benefits (persepsi manfaat) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

4. Menganalisis hubungan antara perceived barriers (persepsi hambatan) 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

5. Menganalisis hubungan antara cues to action (isyarat bertindak) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

6. Menganalisis hubungan antara self efficacy (efikasi diri) dengan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat memperkuat konsep tentang teori  Health Belief 

Model, implikasinya pada pasien Diabetes mellitus 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Perawat RSUD Kabupaten Sidoarjo 

Memperbaiki metode/pendekatan dalam perbaikan perilaku pasien Diabetes 

mellitus 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 

Sebagai masukan terkait tentang kebijakan untuk perawatan pasien Diabetes 

mellitus di rumah sakit 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Mellitus 

2.1.1 Pengertian Diabetes mellitus 

 Menurut WHO, Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu 

penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai 

dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme 

karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. 

Insufisiensi insulin dapat disebabkan oleh gangguan produksi insulin oleh sel-sel 

beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-

sel tubuh terhadap insulin (Depkes, 2008). 

 Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja 

insulin atau kedua-duanya (ADA, 2010). 

 Berdasarkan Perkeni tahun 2011 Diabetes mellitus adalah penyakit 

gangguan metabolisme yang bersifat kronis dengan karakteristik 11 

hiperglikemia. Berbagai komplikasi dapat timbul akibat kadar gula darah yang 

tidak terkontrol, misalnya neuropati, hipertensi, jantung koroner, retinopati, 

nefropati, dan gangren. 
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2.1.2 Klasifikasi Diabetes mellitus 

 Klasifikasi Diabetes mellitus menurut American Diabetes Association, 

2010 adalah sebagai berikut: 

a. Diabetes tipe 1 (destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin  

    absolut): 

1. Autoimun 

2. Idiopatik 

 Pada Diabetes tipe 1, lebih sering ternyata pada usia remaja. Lebih dari 

90% dari sel pankreas yang memproduksi insulin mengalami kerusakan secara 

permanen. Oleh karena itu, insulin yang diproduksi sedikit atau tidak langsung 

dapat diproduksikan. Hanya sekitar 10% dari semua penderita Diabetes mellitus 

menderita tipe 1. Diabetes tipe 1 kebanyakan pada usia dibawah 30 tahun. Para 

ilmuwan percaya bahwa faktor lingkungan seperti infeksi virus atau faktor gizi 

dapat menyebabkan penghancuran sel penghasil insulin di pankreas (Merck, 

2008). 

b. Diabetes tipe 2 (bervariasi mulai yang terutama dominan resistensi insulin  

    disertai defesiensi insulin relatif sampai yang terutama defek sekresi insulin  

    disertai resistensi insulin) 

 Diabetes tipe 2 ini tidak ada kerusakan pada pankreasnya dan dapat terus 

menghasilkan insulin, bahkan kadang-kadang insulin pada tingkat tinggi dari 

normal. Akan tetapi, tubuh manusia resisten terhadap efek insulin, sehingga tidak 

ada insulin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Diabetes tipe ini sering 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN... AHMAD PUTRO PRAMONO



8 
 

 

 

terjadi pada dewasa yang berumur lebih dari 30 tahun dan menjadi lebih umum 

dengan peningkatan usia. Obesitas menjadi faktor resiko utama pada Diabetes tipe 

2. Sebanyak 80% sampai 90% dari penderita Diabetes tipe 2 mengalami obesitas. 

Obesitas dapat menyebabkan sensitivitas insulin menurun, maka dari itu orang 

obesitas memerlukan insulin yang berjumlah sangat besar untuk mengawali kadar 

gula darah normal (Merck, 2008). 

c. Diabetes tipe lain 

1. Defek genetik fungsi sel beta: 

a. DNA mitokondria 

b. Defek genetik kerja insulin 

2. Penyakit eksokrin pankreas: 

a. Pankreatitis 

b. Tumor/ pankreatektomi 

c. Pankreatopati fibrokalkulus 

3. Endokrinopati: 

a. Akromegali 

b. Sindroma Cushing 

c. Feokromositoma 

d. Hipertiroidisme 

4. Karena obat/ zat kimia 
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5. Pentamidin, asam nikotinat 

6. Glukokortikoid, hormon tiroid 

d. Diabetes mellitus Gestasional 

2.1.3 Etiologi Diabetes mellitus 

Etiologi DM tipe 1 diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas karena 

paparan agen infeksi atau lingkungan, yaitu racun, virus (rubella kongenital, 

mumps, coxsackievirus dan cytomegalovirus) dan makanan (gula, kopi, kedelai, 

gandum dan susu sapi).  

Beberapa teori ilmiah yang menjelaskan penyebab Diabetes mellitus tipe 1 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis sinar matahari  

Teori yang paling terakhir adalah "hipotesis sinar matahari," yang 

menyatakan bahwa waktu yang lama dihabiskan dalam ruangan, dimana akan 

mengurangi paparan sinar matahari kepada anak-anak, yang akan 

mengakibatkan berkurangnya kadar vitamin D. Bukti menyebutkan bahwa 

vitamin D memainkan peran integral dalam sensitivitas dan sekresi insulin 

(Penckofer, Kouba, Wallis, & Emanuele, 2008 dalam Homenta, 2012). 

Berkurangnya kadar vitamin D, dan jarang terpapar dengan sinar matahari, 

dimana masing-masing telah dikaitkan dengan peningkatan risiko Diabetes 

mellitus tipe 1.  

2. Hipotesis hygiene "Hipotesis kebersihan"  

Teori ini menyatakan bahwa kurangnya paparan dengan prevalensi 

patogen, dimana kita menjaga anak-anak kita terlalu bersih, dapat 
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menyebabkan hipersensitivitas autoimun, yaitu kehancuran sel beta yang 

memproduksi insulin di dalam tubuh oleh leukosit. Dalam penelitian lain, 

peneliti telah menemukan bahwa lebih banyak eksposur untuk mikroba dan 

virus kepada anak-anak, semakin kecil kemungkinan mereka menderita 

penyakit reaksi hipersensitif seperti alergi. Penelitian yang berkelanjutan 

menunjukkan bahwa "pelatihan" dari sistem kekebalan tubuh mungkin 

berlaku untuk pencegahan tipe 1 Diabetes (Curry, 2009 dalam Homenta, 

2012). Kukrija dan Maclaren menunjukkan bahwa pencegahan Diabetes tipe 

1 mungkin yang akan datang melalui penggunaan imunostimulasi, yakni 

memaparkankan anak-anak kepada bakteri dan virus yang ada di dunia, tetapi 

yang tidak menyebabkan efek samping imunosupresi.  

3. Hipotesis Susu Sapi  

Teori ini menjelaskan bahwa eksposur terhadap susu sapi dalam susu 

formula pada 6 bulan pertama pada bayi dapat menyebabkan kekacauan pada 

sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko untuk mengembangkan 

Diabetes mellitus tipe 1 di kemudian hari. Dimana protein susu sapi hampir 

identik dengan protein pada permukaan sel beta pankreas yang memproduksi 

insulin, sehingga mereka yang rentan dan peka terhadap susu sapi maka akan 

direspon oleh leukosit, dan selanjutnya akan menyerang sel sendiri yang 

menyebabkan kerusakan sel beta pankreas sehingga terjadi dibetes mellitus 

tipe 1. Peningkatan pemberian ASI di 1980 tidak menyebabkan penurunan 

terjadinya Diabetes tipe 1, tetapi terjadi peningkatan dua kali lipat Diabetes 

mellitus tipe 1. Namun, kejadian Diabetes tipe 1 lebih rendah pada bayi yang 
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diberi ASI selama 3 bulan (Ekoe, Zimmet, & Williams, 2001 dalam Homenta, 

2012).  

4. Hipotesis POP  

Hipotesis ini menjelaskan bahwa eksposur terhadap polutan organik yang 

persisten (POP) meningkatkan risiko kedua jenis Diabetes. Publikasi jurnal 

oleh Institut Nasional Ilmu Kesehatan Lingkungan menunjukkan peningkatan 

yang signifikan secara statistik dalam tingkat rawat inap untuk Diabetes dari 

populasi yang berada di tempat Kode ZIP yang mengandung limbah beracun 

(Kouznetsova, Huang, Ma, Lessner, & Carpenter, 2007 dalam Homenta, 

2012).  

5. Hipotesis Akselerator  

Sebuah teori yang menunjukkan bahwa tipe 1 Diabetes merupakan 

bagian sederhana dari kontinum yang sama dari tipe 2, tetapi muncul lebih 

dulu. Hipotesis akselerator menyatakan bahwa peningkatan berat dan tinggi 

anak-anak pada abad terakhir ini telah "dipercepat", sehingga kecenderungan 

mereka untuk mengembangkan tipe 1 dengan menyebabkan sel beta di 

pankreas di bawah tekanan untuk produksi insulin. Beberapa kelompok 

mendukung teori ini, tetapi hipotesis ini belum merata diterima oleh 

profesional Diabetes (O'Connell, Donath, & Cameron, 2007 dalam Homenta, 

2012). 

2.1.4 Patofisiologi Diabetes mellitus 

2.1.4.1 Patofisiologi Diabetes mellitus tipe 1 

Insulin yang dikeluarkan oleh sel beta tadi dapat diibaratkan sebagai anak 

kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel, untuk 
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kemudian di dalam sel glukosa tersebut dimetabolisasikan menjadi tenaga. Bila 

isulin tidak ada, maka glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel 

dengan akibat kadar glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalams el dengan 

akibat kadar glukosa dalam darah meningkat. Keadaan inilah yang terjadi pada 

Diabetes mellitus tipe 1. 

Pada Diabetes mellitus tipe 1 terjadi fenomena autoimun yang ditentukan 

secara genetik dengan gejala yang akhirnya menuju proses bertahap perusakan 

imunologik sel-sel yang memproduksi insulin. Tipe Diabetes ini berkaitan dengan 

tipe histokompabilitas (Human Leucocyt Antigen/HLA) spesifik. Tipe gen 

histokompabilitas ini adalah yang memberi kode pada protein yang berperan 

penting dalam interaksi monosit-limfosit. Protein ini mengatur respon sel T yang 

merupakan bagian normal dari sistem imun. Jika terjadi kelainan, fungsi limfosit 

T yang terganggu akan berperan penting dalam patogenesis perusakan pulau 

langerhans (Price, 2006). 

2.1.4.2 Patofisiologi Diabetes mellitus tipe 2 

Karbohidrat, dalam keadaan normal, akan dicerna menjadi monosakarida 

dan diabsorpsi terutama oleh duodenum dan jejunum  proksimal. Sesudah 

diabsorpsi, kadar glukosa darah akan naik untuk sementara waktu tetapi akan 

kembali pada kondisi normal beberapa saat kemudian. Pada Diabetes mellitus tipe 

2 terjadi gangguan metabolism glukosa yang disebabkan oleh 2 faktor yaitu tidak 

adekuanya sekresi insulin secara kuantitatif (defisiensi insulin) dan kurang 

sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin (resistensi insulin) (Soegondo & 

Soewondo, 2011). 
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Pada Diabetes mellitus tipe 2, gangguan berupa disfungsi sel beta dan 

resistensi insulin adalah dua faktor etiologi yang bersifat bawaan (genetik). Secara 

klinis, muncul peningkatan kadar glukosa darah oleh karena utilasi glukosa tidak 

berlangsung sempurna. Proses utilasi glukosa yang normal membutuhkan insulin 

dalam  jumlah yang cukup dan jaringan tubuh yang sensitive terhadap insulin agar 

dapat bekerja efektif. Gangguan metabolism yang terjadi, pada mulanya 

disebabkan oleh kelainan pada dinamika sekresi insulin. Kelainan tersebut berupa 

gangguan  pada fase I sekresi insulin yang tidak sesuai kebutuhan (inadekuat) 

Defisiensi insulin yang  terjadi, menimbulkan dampak buruk terhadap 

homeostasis glukosa darah, yaitu yang pertama terjadi adalah  Hiperglikemia Akut 

Pascaprandial (HAP)  yakni peningkatan kadar glukosa darah sementara (10-30 

menit) setelah beban glukosa setelah asupan glukosa (makan atau minum). 

Kondisi ini disebut juga sbagai lonjakan glukosa darah setelah makan. HAP  yang 

muncul akibat tidak normalnya fase 1, memberi dampak terhadap kinerja fase 2 

sekresi insulin. Secara klinis, dampak yang ditimbulkan oleh gangguan fase 1 

sekrsi insulin, dapat terdeteksi pada Test Toleransi Glukosa Oral (TTGO). Dalam 

hal ini TTGO mulai memperlihatkan kecenderungan peningkatan kadar glukosa 

darah 2 jam setelah beban glukosa. Hal ini merupakan cerminan dari 

ketidakberhasilan sekresi insulin fase 1 dalam meredam HAP. Meskipun pada 

mulanya ada upaya berupa peningkatansekresi fase 2, namun secara lambat laun 

keadaan normoklikemia tidak dapat diperthankan. Pada satu waktu akan muncul 

keadaan atau fase yng dinamakan Toleransi Glukosa Terganggu (TGT). Dalam 

perjalanan penyakit, tahap ini sering disebut preDiabetes (kadar glukosa darah 2 

jam setelah beban glukosa: 140-200 mg/dl) (Prince, Wilson, 2005). 
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Secara etiologis, HAP pada gangguan metabolisme lukosa sebenarnya 

bukan semata-mata disebabkan oleh inadekuatnya sekresi insulin fase 1. Faktor 

lainnya yang juga ikut berperan yakni jaringan tubuh subjek bersangkutan yang 

secara genetik kurang sensitive (resisten) terhadap insulin. Namun demikian, pada 

tahap dini perjalanan penyakit tingginya kadar glukosa darah tersebut lebih 

dominan diakibatkan oleh gangguan fase 1sekresi insulin. Secara fisiologis, 

dampak peningktan kadar glukosa darah yang diakibatkan gangguan fase 1, 

diusahakan mengatasi oleh fase sekresi insulin. Pada mulanya mekanisme 

kompensas, bahkan sering over kompensasi insulin disekresi secara berlebihan 

untuk tujuan normalisasi kadar glukosa darah. Dapat dipahami bahwa lambat laun 

usaha ini kan berakhir pada tahap kelelahan sel beta (exhaustion) yang disebut 

tahap dekompensasi sehingga terjadi defisiensi insulin secara absolute. Pada tahap 

akhir ini metabolisme glukosa semakin buruk karena peningktana kadar gula 

darah (hiperglikemia) tidak hanya oleh karena resistensi insulin, tapi disertai puala 

oleh kadar insulin yang telah begitu rendahnya (Prince & Wilson, 2005). 

Pathogenesis DM tipe 2 ditandai dengan adanya resistensi insulin perifer, 

gangguan “hepatic glucose production” (HGP) dan penurunan fungsi sel β, yang 

pada akhirnya akan menjadi kerusakan total sel β. Pada stadium preDiabetes (IFG 

dan IGT) mula-mula timbul resistensi insulin (RI) yang kemudian disusul oleh 

peningktan sekresi insulin untuk mengkompensasi RI itu agar kadar glukosa darah 

tetap normal. Lama kelamaan sel β tidak akan mampu lagi mengkompensasi RI 

sehingga kadar gula darah meningkat dan fungsi sel β semakin menurun. 

Penurunan kemampuan tersebut akan berlangsung secara progresif sampai 
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akhirnya sel β tidak mampu lagi mensekresi insulin, suatu keadaan yang 

menyerupai DM tipe 1 (Soegondo & Soewondo, 2011). 

2.1.5 Faktor risiko Diabetes mellitus 

 Menurut Sustrani, Alam dan Hadibroto (2010) faktor risiko Diabetes 

mellitus antara lain: 

1. Umur 

 Umumnya manusia mengalami perubahan fisiologis yang menurun dengan 

cepat setelah usia 40 tahun. Diabetes Sering muncul setelah usia lanjut terutama 

setelah berusia 45 tahun pada mereka yang berat badannya berlebih, sehingga 

tubuhnya tidak peka terhadap insulin. 

2. Keturunan (genetik) 

 Diabetes mellitus dapat diturunkan dari keluarga sebelumnya yang juga 

menderita Diabetes, karena kelainan gen tubuhnya tidak dapat menghasilkan 

insulin dengan baik. Tetapi risiko terkena Diabetes juga tergantung pada faktor 

kelebihan berat badan, kurang gerak dan stres. 

3. Kegemukan 

a. Perubahan gaya hidup tradisional ke gaya hidup barat Stres kronis 

cenderung membuat seseorang mencari makanan yang manis- manis 

dan berlemak tinggi untuk meningkatkan kadar serotonin otak. 

Serotonin ini mempunyai efek penenang sementara untuk menurunkan 

stres, tetapi gula dan lemak dapat berakibat fatal dan berisiko terjadinya 

Diabetes mellitus. 
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b. Makan berlebihan 

Obesitas bukan karena makanan yang manis dan kaya lemak saja, tetapi 

juga disebabkan karena konsumsi yang terlalu banyak yang disimpan 

didalam tubuh dan sangat berlebihan. 

c. Hidup santai dan kurang aktivitas 

4. Demografi 

a. Jumlah penduduk meninggkat 

b. Urbanisasi 

c. Penduduk berumur diatas 40 tahun meningkat 

d. Kurang gizi 

2.1.6 Manifestasi klinis Diabetes mellitus 

Gejala klasik penyakit Diabetes mellitus dikenal dengan istilah trio-P, 

yaitu meliputi Poliuria (banyak kencing), Polidipsi (banyak minum), dan 

Polipagia (banyak makan) (Dr. Endang, 2011). 

1. Poliuria (banyak kencing) merupakan gejala umum pada penderita Diabetes 

mellitus. Banyaknya kencing ini disebabkan kadar gula dalam darah berlebihan 

sehingga merangsang tubuh untuk berusaha mengeluarkannya melalui ginjal 

bersama air dan kencing. Gejala banyak kencing ini terutama menonjol pada 

waktu malam hari, yaitu saat kadar gula dalam darah relative tinggi. 

2. Polidipsia (banyak minum), sebenarnya merupakan akibat (reaksi tubuh) dari 

banyak kencing tersebut. Untuk menghindari tubuh kekurangan cairan 

(dehidrasi), maka secara otomatis akan timbul rasa haus yang menyebabkan 
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timbulnya keinginan untuk terus minum selama kadar gula dalam darah belum 

terkontrol baik. Sehingga akan terjadi banyak kencing dan banyak minum. 

3. Polipagia (banyak makan), merupakan gejala yang tidak menonjol. Terjadinya 

banyak makan ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan gula dalam tubuh 

meskipun kadar gula dalam darah tinggi. Sehingga dengan demikian tubuh 

berusaha memperoleh tambahan cadangan gula dari makanan yang diterima. 

Gejala-gejala lain yang biasanya tampak pada penderita Diabetes mellitus 

adalah sebagai berikut : 

1. Timbulnya rasa letih yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

2. Timbulnya rasa gatal dan peradangan kulit yang menahun. 

3. Terjadinya penurunan berat badan. 

4. Timbulnya rasa kesemutan (mati rasa) atau sakit pada tangan atau kaki. 

5. Timbulnya borok (luka) pada kaki yang tak kunjung sembuh. 

6. Hilangnya kesadaran diri. 

 Dipertegas oleh sumber lainnya, Soegondo dkk mengemukakan bahwa 

gejala klasik Diabetes adalah rasa haus yang berlebihan sehingga sering kencing 

terutama pada malam hari. Penderita juga akan banyak makan dan berat badan 

turun dengan cepat. Di samping itu terkadang ada keluhan lemah, kesemutan pada 

jari tangan dan kaki, cepat lapar, gatal-gatal, penglihatan menjadi kabur, gairah 

seks menurun, luka sukar sembuh dan pada ibu-ibu sering melahirkan bayi di atas 

4 kg. Kadang-kadang ada pasien yang sama sekali tidak merasakan adanya 

keluhan, mereka mengetahui adanya Diabetes karena pada saat periksa kesehatan 

ditemukan kadar glukosanya darahnya tinggi. 
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2.1.7 Penatalaksanaan Diabetes mellitus 

2.1.7.1 Penatalaksanaan DSME 

2.1.7.1.1 Definisi dan prinsip DSME 

 Diabetic self management education menurut Funnel (2010) adalah suatu 

proses yang memfasilitasi terbentuknya pengetahuan, keterampilan serta 

kemampuan yang diperlukan untuk pengelolaan diabetes secara mandiri. 

Prinsip-prinsip yang mendasari adalah : 

1. Intervensi DSME efektif dalam meningkatkan hasil pemeriksaan klinis, 

kualitas hidup pasien, paling tidak dalam jangka pendek. 

2. Intervensi DSME meningkatkan model pengajaran primer yang biasa 

dilakukan menjadi model pengajaran yang berbasis pemberdayaan pasien. 

3. Tidak ada progam pengajaran yang terbaik, namun demikian progam 

pengajaran melibatkan strategi perilaku dan psikososial menunjukkan 

peningkatan hasil yang lebih baik. 

4. Dukungan yang berkelanjutan dari petugas kesehatan merupakan sesuatu 

yang penting untuk mempertahankan kemajuan yang sudah dicapai pasien 

selama mengikuti progam DSME. 

5. Pendidikan dengan tujuan perubahan perilaku merupakan strategi yang efektif 

dalam mendukung self care behavior. 

2.1.7.1.2 Komponen DSME 

Pendidikan kesehatan dapat dilakukan secara individual dengan pendekatan 

berdasarkan penyelesaian masalah. Seperti halnya dengan proses edukasi, 

perubahan perilaku memerlukan perencanaan yang baik, implementasi, evaluasi 

dan pendokumentasian. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan 
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memerlukan landasan empati, yaitu kemampuan memahami apa yang dirasakan 

orang lain. 

2.1.7.1.3 Standard  Nasional Struktur Diabetes Self-Management 

Standard 1 

DSME memiliki dokumentasi struktur organisasionalnya, pernyataan misi dan 

tujuan, dan mengakui serta mendukung kualitas DSME sebagai bagian dari 

intregal komponen perawtan diabetes. 

Standard 2 

DSME akan menentukan populasi targetnya, menilai kebutuhan pendidikan, dan 

mengidentifikasi berbagai sumber daya yang perlu untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan self-management pada populasi sasaran. 

Standard 3  

Sistem yang sudah terbangun (komite, dewan pengatur, badan penasihat) yang 

melibatkan  staf profesional dan pemangku kepentingan lainnya akan berpatisipasi 

tiap tahun dalam merencanakan dan mereview proses yang meliputi analisis data 

dan pengukuran hasil serta menjelaskan berbagai masalah dalam masyarakat. 

Standard 4  

Menunjuk seseorang koordinator dengan persiapan akademik dan/atau 

pengalaman dalam manajemen program dan perawatan individu dengan penyakit 

kronik. Koordinator ini akan mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluais 

intervensi DSME. 
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Standard 5  

Melibatkan interaksi individu penderita diabetes dengan tim intruksional 

multifaset, yang dapat meliput ahli perilaku, ahli ilmu olahraga, ahli mata, 

optometris, apoteker, dokter, dokter anak, ahli gizi bersetifikat, perawat 

bersetifikat, dan profesional pelayanan kesehatan, dan para profesional. 

Standard 6  

Instruktur DSME akan memperoleh pendidikan berkelanjutan sevcara reguler di 

bidang manajemen diabetes, intervensi perilaku, keterampilan mengajar dan 

belajar, serta kemampuan konseling. 

Standard 7  

Harus terdapat kurikulum tertulis dengan kriteria kesuksesan hasil belajar. 

Penilaian kebutuhan individu akan menentukan content area mana yang akan 

diberikan. 

Standart 8 

Pengembangan penilaian individual, rencana pendidikan dan penilaian kembali 

secara periodik antara partisipan dan itrukstur akan mengerahkan seleksi materi 

pendidikan dan intervensi yang sesuai. 

Standard 9  

Ada dokumentasi penilaian individu, rencana pendidikan, intervensi, evaluasi, dan 

tindak lanjut pada catatan pendidikan yang bersifat rahasia dan permanen. 

Dokumentasi juga memeberikan bukti kerjasama antara staf instruktur, penyedia, 

dan sumber rujukan. 
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Standard 10  

Menggunakan proses perbaikan mutu berkelanjutan untuk mengevaluasi 

efektivitas pengalaman pendidikan yang diberikan dan menetukan peluang 

perbaikannya. 

2.1.7.2 Penatalaksanaan diet 

2.1.7.2.1 Tujuan 

Membantu pasien memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk 

mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik dengan cara: 

1. Mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal 

2. Mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal 

3. Memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan 

normal 

4. Menghindari atau menangani komplikasi akut pasien 

5. Meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal 

2.1.7.2.2 Syarat diet 

1. Energi cukup 

2. Kebutuhan lemak sedang: 20-25 % Energi total 

3. Kebutuhan KH : 60-70 % Energi total 

4. Gula murni dilarang, gula alternatif dibatasi 

5. Asupan serat: 25 gram/hari 

6. Pasien DM dengan Hipertensi, asupan garam dikurangi 

7. Cukup vitamin dan mineral 
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2.1.7.2.3 Penentuan jumlah kalori diet Dibates mellitus 

 Penentuan jumlah kalori diet diabetes disesuaikan dengan status gizi 

penderita. Penentuan status gizi dilaksanakan dengan menghitung percentage of 

relative body weight (RBW), 

Rumus: 

RBW =                 

Kriteria: 

1) Kurus ( underweight ) : RBW < 90 % 

2) Normal : RBW 90 – 110 % 

3) Gemuk ( overweight ) : RBW > 110 % 

4) Obesitas : RBW > 120 % 

Pedoman jumlah kalori yang diperlukan untuk penderita yang bekerja biasa 

adalah sebagai berikut: 

1) Kurus : BB x 40 – 60 kalori sehari 

2) Normal : BB x 30 kalori sehari 

3) Gemuk : BB x 20 kalori sehari 

4) Obesitas : BB x 10 – 15 kalori sehari 
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Tabel 2. 1 Macam Diet dan Indikasi Pemberian 

Macam Diet Kalori Protein Lemak Karbohidrat 

I 1100 43 gr 30 gr 172 gr 

II 1300 45 gr 35 gr 192 gr 

III 1500 51.5gr 36.5 gr 235 gr 

IV 1700 55.5 gr 36.5 gr 275 gr 

V 1900 60 gr 48 gr 299 gr 

VI 2100 62gr 53gr 319 gr 

VII 2300 73 gr 59 gr 369 gr 

VIII 2500 80 gr 62 gr 396 gr 

 

Indikasi Diet: 

1. Diit I s/d III : diberikan kepada penderita yang terlalu gemuk 

2. Diit IV s/d V : diberikan kepada penderita yang mempunyai berat badan  

 normal 

3. Diit VI s/d VIII : diberikan kepada penderita kurus, diabetes remaja atau  

 diabetes dengan komplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN... AHMAD PUTRO PRAMONO



24 
 

 

 

 Tabel 2. 2 Konversi Ukuran Rumah Tangga Beberapa Bahan Makanan 

 

2.1.7.3 Penatalaksanaan aktifitas 

1. Prinsip 

Prinsip olah raga pada DM sama saja dengan prinsip olahraga secara umum, 

yaitu memenuhi hal berikut ini (F.I.T.T): 

Frekuensi: jumlah olah raga perminggu sebaiknya dilakukan secara teratur 

Intensitas: ringan dan sedang yaitu 60 % - 70% MHR 

Time (durasi): 30 – 60 menit 

Tipe (jenis): olahraga endurance (aerobic) unuk meningkatkan kemampuan 

kardiorespirasi seperti jalan, jogging, berenang, dan bersepeda. (Ilyas (2009), 

dalam Soegondo) 
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2. Jenis 

Jenis olah raga yang baik untuk pengidap DM adalah olah raga yang 

memperbaiki kesegaran jasmani. Oleh karena itu harus dipilih jenis olah raga 

yang memperbaiki semua komponen kesegaran jasmani yaitu yang memenuhi 

ketahanan, kekuatan, kelenturan tubuh, keseimbangan, ketangkasan, tenaga 

dan kecepatan. 

Contoh jenis-jenis olah raga yang di anjurkan utuk penderita DM, adalah: 

a. Jogging 

b. Senam aerobic 

c. Bersepeda 

d. Berenang 

e. Jalan santai 

f. Senam kesehatan jasmani (SKJ) 

Jenis olah raga yang tersebut di atas adalah olah raga yang bersifat: 

a. Continuous 

Latihan yang diberikan harus berkesinambungan, dilakukan terus 

menerus tanpa berhenti. Contoh: bila dipilih jogging 30 menit, maka 

selama 30 menit pengidap melakukan jogging tanpa istirahat. 

b. Rhythmical 

Latihan olah raga harus dipilih yang berirama, yaitu otot-otot 

berkontraksi dan relaksasi secara teratur. Contoh: latihan ritmis adalah 

jalan kaki, jogging, berenang, bersepeda, mendayung. 
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c. Intensity 

Latihan olah raga yang dilakukan selang seling antara gerak cepat dan 

lambat. Misalnya, jalan cepat diselingi jalan lambat, jogging diselingi 

jalan. Dengan kegiatan yang bergantian pengidap dapat bernafas dengan 

lega tanpa menghentikan latihan sama sekali. 

d. Progressive 

Latihan yang dilakukan harus berangsur-angsur dari sedikit ke latihan 

yang lebih berat, secara bertahap. Jadi beban latihan olah raga dinaikan 

sedikit demi sedikit sesuai dengan pencapaian latihan sebelumnya 

e. Endurance 

Latihan daya tahan tubuh memperbaiki system kardiovaskuler. Oleh 

karena itu sebelum ikut program latihan olah raga, terhadap pengidap 

harus dilakukan pemeriksaan kardiovaskuler. (Ilyas (2009), dalam 

Soegondo) 

3. Tahap-tahap yang dilakukan setiap latihan 

a. Pemanasan (warming up) 

Mengurangi kemungkinan terjadinya akibat berolahraga. Lama pemanasan 

cukup 5 – 10 menit. 

b. Latihan inti (conditioning) 

Pada tahap ini denyut nadi di usahakan mencapai target tekanan darah 

normal agar latihan benar-benar bermanfaat. Bila target normal tidak 

tercapai maka latihan tidak bermanfaat, bila melebihi normal akan 

menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. 
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c. Pendinginan (cooling-down) 

Pendinginan dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan asam 

laktat yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada otot, pusing, sesudah 

berolah raga. Lama pendinginan kurang lebih 5-10 menit hingga denyut 

nadi mendekati denyut nadi istirahat. 

d. Peregangan (stretching) 

Untuk melemaskan dan melenturkan otot-otot yang masih teregang. (Ilyas 

(2009), dalam Soegondo) 

2.1.7.4 Penatalaksanaan medis 

Apabila terapi tanpa obat (pengaturan diet dan olahraga) belum berhasil 

mengendalikan kadar glukosa darah penderita, maka perlu dilakukan langkah 

berikutnya berupa terapi obat, baik dalam bentuk terapi obat hipoglikemik oral, 

terapi insulin atau kombinasi keduanya. (Saraswati, 2009) 

Tujuan utama dari pengobatan diabetes adalah untuk mempertahankan 

kadar gula darah dalam kisaran yang normal. Kadar gula darah yang benar-benar 

normal sulit untuk dipertahankan, tetapi semakin mendekati kisaran yang normal, 

maka kemungkinan terjadinya komplikasi sementara maupun jangka panjang 

semakin berkurang. (Saraswati, 2009) 
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1. Terapi obat hipoglikemik oral (OHO) 

Dibagi menjadi 4 golongan: 

a. Golongan Obat yang bekerja memicu sekresi insulin 

1. Sulfonilurea 

Efek utama golongan ini meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas. Sulfonilurea sebaiknya tidak diberikan pada penyakit hati, 

ginjal dan tiroid.  

2. Glinid 

Merupakan obat generasi baru, cara kerjanya sama dengan sulfonilurea 

dengan meningkatkan sekresi insulin fase pertama. 

Golongan obat ini terdiri dari 2 macam obat, yaitu: 

1. Repaglinid  

2. Nateglinid. (Soegondo, 2009) 

b. Penambah sensitivitas terhadap insulin 

1. Biguanid 

Biguanid tidak merangsang sekresi insulin dan terutama bekerja di hati 

dengan mengurangi hepatic glucose output dan  menurunkan kadar 

glukosa dalam darah sampai normal (euglikemia) serta tidak pernah 

menyebabkan hipoglikemia. Contoh golongan ini adalah metformin. 

2. Thiazolindion/glitazon 

Thiazolindion berikatan pada peroxisome proliferator activated receptor 

gamma (PPARγ) suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak. Obat 

golongan ini memperbaiki sensitifitas terhadap insulin dengan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN... AHMAD PUTRO PRAMONO



29 
 

 

 

memperbaiki transpor glukosa kedalam sel. Contoh golongan ini: 

pioglitazon(Actoz) dan Rosiglitazon (Avandia). (Soegondo, 2009) 

c. Penambah alfa glukosidase / acarbose 

Obat ini bekerja secara kompetitif menghambat kerja enzim alfa glukosidase 

di dalam saluran cerna sehingga dengan demikian dapat menurunkan 

penyerapan glukosa dan menurunkan glikemia postprandial. Obat ini 

bekerja di lumen usus dan tidak menyebabkan hipoglikemia dan juga tidak 

berpengaruh pada kadar insulin.(Soegondo, 2009) 

d. Golongan inkretin 

1. Inkretin mimetic 

Jenis: suntikan, belum masuk pasaran indonesia. 

Mekanisme: menurunkan glukosa darah dengan cara merangsang sekresi 

insulin dan menghambat sekresi glucagon. 

2. Penghambat DPP IV 

a. Mekanisme: Obat golongan baru ini  mempunyai cara kerja 

menghambat suatu enzim yang mendegradasi hormon inkretin 

endogen yang berasal dari usus, sehingga dapat meningkatkan sekresi 

insulin yang dirangsang glukosa, mengurangi sekresi glukagon dan 

memperlambat pengosongan lambung. 

b. Dosis: tunggal tanpa perlu penyesuaian dosis .dapat diberikan 

monoterapi tetapi juga dapat dikombinasi dengan metformin, 

glitazon  atau sulfonylurea. (Soegondo, 2009) 

Indikasi pemakaian Obat Hipoglikemi Oral: 

1. Diabetes sesudah umur 40 tahun 
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2. Diabetes kurang dari 5 tahun 

3. Memerlukan insulin dengan dosis kurang dari 40 unit sehari 

4. DM tipe 2, berat normal atau lebih. (Soegondo, 2009) 

2. Terapi Insulin 

Adapun pemilihan insulin yang akan digunakan tergantung pada: 

a. Keinginan penderita untuk mengontrol diabetesnya 

b. Keinginan penderita untuk memantau kadar gula darah dan 

menyesuaikan dosisnya 

c. Aktivitas harian penuh penderita 

d. Kecekatan penderita dalam mempelajari dan mahami penyakitnya 

e. Kestabilan kadar gula darah sepanjang hari dan dari hari ke hari 

(Saraswati, 2009) 

Empat tipe Insulin yang diproduksi dan dikategorikan berdasarkan puncak 

dan jangka waktu efeknya: 

a. Insulin kerja singkat (short acting), insulin regular merupakan satu-

satunya insulin jernih atau larutan insulin, sementara lainnya adalah 

suspense. Insulin regular adalah satu-satunya prodak insulin yang 

cocok untuk pemberian intra vena. Contoh: Actrapid, Humulin R. 

b. Insulin kerja cepat (rapid acting), cepat diabsorbsi, adalah insulin 

analog seperti: Novorapid, Humalog, Apidra. 

c. Insulin kerja sedang yaitu NPH termasuk Monotard, Insulatard, 

Humulin. 
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d. Insulin kerja panjang, mempunyai kadar zing yang tinggi untuk 

memperpanjang waktu kerjanya. Contoh: Ultra lente 

(Soegondo, 2009) 

Injeksi insulin diberikan secara subkutan. Dulu, karena jarumnya 

panjang, jaringan subkutan perlu diangkat dengan ibu jari dan jari 

telunjuk. Sekarang, jarum insulin yang dipakai sudah pendek, hanya 0,6-

1,25 cm sehingga tidak perlu mengangkat jaringan subkutan, kecuali 

apabila pasien sangat kurus  atau kaheksia. Jarum dimasukkan ke dalam 

jaringan subkutan dalam sudut 900. Biasanya, individu dengan DM 

memakai spuit  insulinnya berulang. Insulin mempunyai aditif 

bakteriostatik yang bisa mencegah tumbuhnya bakteri. 

Ada dua prinsip yang perlu diperhatikan dalam memilih daerah 

suntikan, yaitu konsistensi dan rotasi. Konsistensi dalam memakai daerah 

suntikan sangat penting karena absorpsi insulin sangat berbeda, 

bergantung pada daerah suntikannya. Absorpsi insulin adalah paing cepat 

pada daerah abdomen, kemudian lengan, paha, bokong, sesuai urutannya. 

Dianjurkan untuk memakai abdomen untuk injeksi insulin sebelum makan 

pagi; lengan atau paha sebelum makan siang; bokong sebelum tidur 

malam. Dengan memakai daerah tersebut secara menetap dan bergilir, 

gangguan lipodistrofi dapat dicegah. Cara yang terbaik adalah memberi 

injeksi dengan jarak 2,5 cm dan tidak memakai daerah injeksi yang sama 

dalam 2-4 minggu. Lipodistrofi bisa timbul jika memakai daerah yang 

sama dan berulang. Lipidostrofi bisa membuat absorpsi obat insulin 

menjadi kurang. Ada dua bentuk lipodistrofi , yaitu hipertrofi dan atrofi. 
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Pada hipertrofi, terjadi penebalan pada daerah suntikan karena 

terbentuknya parut yang terdiri atas jaringan fibrosa sebagai akibat injeksi 

yang berulang. Daerah dengan jaringan fibrotik ini kehilangan serabut 

sarafnya, pasien memilih memakai daerah tersebut karena tidak terasa 

sakit injeksinya. 

 
 Gambar 2. 1 Bagian-Bagian dari Pen Insulin (Lewis et.al., 2011) 

 
 Gambar 2. 2 Lokasi Injeksi Insulin (Lewis et.al., 2011) 

2.1.7.5 Penatalaksanaan monitoring 

Monitoring adalah salah satu tindakan keperawatan yang digunakan untuk 

menilai manfaat pengobatan dan sebagai pegangan penyasuaian diet, latihan 

jasmani, dan obat-obatan untuk mencapai kadar glukosa darah senormal mungkin, 

terhindar dari keadaan hiperglikemia ataupun hipoglikemia. 
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2.1.7.5.1 Hal-hal yang perlu dipantau (monitoring) pada penyandang DM 

1. Kendali Glikemik 

Berbagai studi yang telah ada menanyakan bahwa penyandang diabetes 

tipe 1 dan tipe 2 yang menjaga kadar glukosa plasma rata-rata tetap rendah 

menunjukkan insidens komplikasi mikrovaskuler berupa timbulnya 

retinopati diabetik, nefropati, dan neuropati yang lebih rendah. Oleh 

karena itu, penyandang diabetes direkomendasikan untuk mencapai dan 

menjaga gula darah serendah mungkin mendekati normal. (Soewondo 

(2009), Soegondo) 

2. Pemeriksaan Kadar Gula Darah 

Pemeriksaan kadar glukosa darah dilakukan dilaboratorium dengan 

metode oksidasi glukosa atau o-toluidin dan biasanya sering kali 

pemeriksaan darah dilakukan dengan uji strippada saat konsultasi dengan 

metode enzimatik (oksidasi glukosa atau heksokinasi). 

3. Pemeriksaan Kadar Glukosa Urin 

Hasil pemeriksaan urine normal 

1. Glucose: Negatif 

2. Billirubin:  Negatif 

3. Keton:  < 5 mg/dl 

4. Berat Jenis:  1,001-1,035 

5. pH:  4,6 – 8,0 

6. Protein: < 30 mg/dl 

7. Urobilinogen:  < 1,0 EU/dl 

8. Nitrit: Negatif 
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9. Blood: Negatif 

10. Leukosi: Negatif 

4. Pemeriksaan HIperglikemia Kronik 

Pada penyandang DM, glikosilasi hemoglobin meningkat secara 

proporsional dengan kadar rata-rata glukosa darah selama 8-10 minggu 

terakhir. Bila kadar glukosa darah normal (70-140 mg/dL) selama 8-10 

minggu terakhir, maka hasil tes A1C menunjukan nilai normal. 

Pemeriksaan A1C dipengaruhi oleh anemia berat, kehamilan, gagal ginjal, 

dan hemoglobinopati. Hasil pemeriksaan A1C sangat akurat untuk menilai 

status glikemik jangka panjang 

Pemeriksaan A1C dilakukan 2 kali dalam setahun yang telah mencapai 

target tetap. Pada pasien yang terapinya belum berubah atau yang belum 

mencapai target kendali glukosa, pemeriksaan A1C sebaiknya dilakukan 4 

kali setahun. (Soewondo (2009), Soegondo) 

5. Pemeriksaan Keton Urin 

Keton urin dapat diperiksa menggunakan reaksi kolorimetrik antara 

benda keton dan nitroprusid yang menghasilkan warna ungu. Metode 

tersedia dalam bentuk strip dan tablet yang berfungsi mendeteksi keton di 

urin maupun di 5 darah. 

Hasil keton urin positif dapat dijumpai pada lebih dari 30% specimen 

urin porsi pertama dari wanita hamil (dengan atau tanpa DM), kelaparan, 

puasa, atau hipoglikemia. Positif palsu dapat ditemukan pada keadaan urin 

pekat dan penggunaan obat yang mengandung sulfhidril (angiotensin-

converting enzyme inhibitors). (Soewondo (2009), Soegondo) 
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6. Pemantauan Kadar Glukosa Sendiri 

Pada Pemantauan Kadar Glukosa Sendiri (PKGS) dilakukan oleh 

penyandang DM sendiri saat dirumah untuk mencegah hipoglikemia dan 

menyesuaikan pengobatan, diet dan aktifitas fisik untuk mencapai target 

glikemik yang diinginkan. PKGS perlu dilakukan evaluasi secara berkala 

mengenai cara pemeriksaan yang dilakukan penyandang DM maupun 

alatnya itu sendiri. 

Penyandang DM dianjurkan untuk selalu membawa alatnya ke klinik 

saat konsultasi dan penyandang DM harus didorong untuk mampu 

melakukan modifikasi pengobatan sesuai hasil pemanyauan yang 

dilakukan.  (Soewondo (2009), Soegondo) 

7. Pemantauan Glukosa Berkesinambungan (PGB) 

Pemantauan glukosa berkesinambungan (PGB) dapat menjadi alat 

tambahan terhadap PKGS pada pasien DM tipe 1, terutama mereka tanpa 

kesadaran resiko hipoglikemia. Sistem PGB cukup bermanfaat untuk 

mendeteksi hipohlikemia pada penyandang DM 1 dan 2. Namun, 

pemeriksaan ini tidak lebih baik daripada pengukuran glukosa kapiler yang 

standar untuk memperbaiki kendali glikemik dalam jangka panjang. 

(Soewondo (2009), Soegondo) 

2.2 Kepatuhan 

2.2.1 Pengertian kepatuhan 

 Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat, suka menurut dan 

disiplin terhadap perintah, aturan dan sebagainya (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008). 
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 Menurut Kozier (2010) kepatuhan adalah perilaku individu (misalnya: 

minum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup) sesuai 

anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak 

mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana. 

 Sedangkan Sarafino (dalam Yetti, dkk 2011) mendefinisikan kepatuhan 

sebagai tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang 

disarankan oleh dokternya. Pendapat Sarafino pula (dalam Tritiadi, 2007) 

mendefinisikan kepatuhan atau ketaatan (compliance atau adherence) sebagai: 

“tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh 

dokternya atau oleh orang lain”. 

 Menurut Sacket dalam Niven (2012) kepatuhan adalah sejauh mana 

perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional 

kesehatan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

kepatuhan terhadap pengobatan adalah sejauh mana upaya dan perilaku seorang 

individu menunjukkan kesesuaian dengan peraturan atau anjuran yang diberikan 

oleh professional kesehatan untuk menunjang kesembuhannya. 

2.2.2 Faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

 Niven (2008) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah: 

1. Usia 

 Tingkat kematangan dan kekuatan sesorang akan lebih matang dalam 

berpikir dan bekerja seiring dengan bertambahnya umur. Dari segi kepercayaan, 
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masyarakat lebih mempercayai orang yang lebih dewasa daripada orang yang 

belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini berkaitan dengan pengalaman 

dan kematangan jiwanya. Semakin dewasa seseorang, maka cara berpikir semakin 

matang. 

2. Pendidikan 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan seseorang dapat 

meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa penddikan tersebut merupakan 

pendidikan yang aktif. 

3. Pekerjaan 

 Pekerjaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai 

suatu rutinitas atau kebiasaan setiap hari dimana setiap tindakan tersebut 

mendapat penghargaan atau imbalan baik berupa uang ataupun barang. Pekerjaan 

seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan orang tersebut. 

4. Akomodasi 

 Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian seseorang 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah jarak dan waktu. Hal ini bisa jadi 

sangat mempengaruhi kepatuhan seseorang. 
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5. Dukungan keluarga 

 Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau 

lebih, adanya ikatan persaudaraan atau pertalian darah, hidup dalam suatu rumah 

tangga berinteraksi satu sama lain, dan mempertahankan kebudayaan. Dukungan 

positif dari keluarga dapat meningkatkan kepatuhan orang tersebut. 

6. Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan klien (kualitas  

    pelayanan) 

 Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan klien adalah suatu 

hal penting untuk memberikan umpan balik pada klien setelah memperoleh 

informasi tentang diagnosis. Suatu penjelasan penyebab penyakit dan bagaimana 

pengobatan dapat meningkatkan kepatuhan, semakin baik pelayanan yang 

diberikan tenaga kesehatan, semakin teratur pula ibu dalam kunjungannya ke 

Posyandu. 

 Sedangkan menurut Kozier (2010), faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi klien untuk sembuh 

b. Tingkat perubahan gaya hidup yang dibutuhkan 

c. Persepsi keparahan masalah kesehatan 

d. Nilai upaya mengurangi ancaman penyakit 

e. Kesulitan memahami dan melakukan perilaku khusus 

f. Tingkat gangguan penyakit atau rangkaian terapi 
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g. Keyakinan bahwa terapi yang diprogramkan akan membantu atau tidak  

    membantu 

h. Kerumitan, efek samping yang diajukan 

i. Warisan budaya tertentu yang membuat kepatuhan menjadi sulit dilakukan 

j. Tingkat kepuasan dan kualitas serta jenis hubungan dengan penyediaan layanan  

    kesehatan 

2.2.3 Strategi meningkatkan kepatuhan 

 Menurut Smet dalam Suparyanto (2012) berbagai strategi telah dicoba 

untuk meningkatkan kepatuhan adalah: 

1. Dukungan profesional kesehatan 

 Dukungan profesional kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan, contoh yang paling sederhana dalam hal dukungan tersebut adalah 

dengan adanya teknik komunikasi. Komunikasi memegang peranan penting 

karena komunikasi yang baik diberikan oleh profesional kesehatan baik Dokter/ 

perawat dapat menanamkan ketaatan bagi pasien. 

2. Dukungan sosial 

 Dukungan sosial yang dimaksud adalah keluarga. Para profesional 

kesehatan yang dapat meyakinkan keluarga pasien untuk menunjang peningkatan 

kesehatan pasien maka ketidakpatuhan dapat dikurangi. 
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3. Perilaku sehat 

 Modifikasi perilaku sehat sangat diperlukan. Untuk pasien dengan 

hipertensi diantaranya adalah tentang bagaimana cara untuk menghindari dari 

komplikasi lebih lanjut apabila sudah menderita hipertensi. Modifikasi gaya hidup 

dan kontrol secara teratur atau minum obat anti hipertensi sangat perlu bagi pasien 

hipertensi. 

4.  Pemberian informasi 

 Pemberian informasi yang jelas pada pasien dan keluarga mengenai 

penyakit yang dideritanya serta cara pengobatannya. Dengan begitu dapat 

meningkatkan kepatuhan. 

2.3 Gizi 

2.3.1 Pengertian gizi 

 Istilah gizi berasal dari bahasa Arab “giza” yang berarti zat makanan, 

dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan 

atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Lebih luas, gizi diartikan 

sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara 

normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, 

metabolisme dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga 

(Irianto, 2008). 

 Gizi adalah makanan yang dapat memenuhi kesehatan. Zat gizi adalah 

unsur yang terdapat dalam makanan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Gizi 

adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara 
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normal melalui proses digesti, absorpsi, 8 9 transportasi, penyimpanan, 

metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk 

mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ 

serta menghasilkan energi (Waryana, 2010). 

2.3.2 Standar kecukupan gizi 

 Standar kecukupan gizi diperlukan sebagai pedoman yang dibutuhkan oleh 

individu secara rata-rata dalam sehari untuk mencapai derajat kesehatan yang 

optimal. Kebutuhan gizi setiap individu berbeda-beda tergantung beberapa faktor 

yang mempengaruhinya. Penilaian standar kecukupan gizi bepedoman pada 

Angka Kebutuhan Gizi (AKG) (Yuniastuti, 2008). 

 Perhitungan kecukupan zat gizi yang dianjurkan berdasarkan rata-rata 

patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur dan jenis kelamin. 

Penyesuaian perbedaan berat badan ideal dalam AKG dengan berat badan aktual, 

dilakukan berdasarkan rumus (Yuniastuti, 2008): 

Berat badan aktual 

_________________ X AKG 

Berat badan standar 

Keterangan : Berat badan aktual = berat badan hasil penimbangan (kg) 

Berat badan standar = berat badan yang tertera pada label angka kebutuhan gizi 

AKG = angka kebutuhan gizi yang dianjurkan. 
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2.3.3 Status gizi 

2.3.3.1 Pengertian status gizi 

 Status gizi adalah keadaan keseimbangan antara asupan (intake) dan 

kebutuhan (requirement) zat gizi. Untuk menilai status gizi seseorang atau 

masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian 

secara langsung yaitu dengan cara pemeriksaan fisik, klinis, antropometri dan 

biokimia. Adapun penilaian secara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara 

melihat angka kematian, angka kelahiran dan data statistik vital lainnya 

(Soegianto, dkk, 2007). 

2.3.3.2 Penilaian status gizi 

 Penilaian status gizi (Nutritional Assessment), menurut Rosalind S. 

Gibson, didefinisikan sebagai: interpretasi dari informasi yang diperoleh dari studi 

diet, biokimia, antropometri dan klinis (The Interpretation of Information 

Obtained from Dietary, Biochemical, Anthropometric and Clinical Studies). 

Informasi tersebut digunakan untuk menetapkan status gizi individu atau 

kelompok populasi yang dipengaruhi asupan dan penggunaan zat gizi. Sistem 

penilaian status gizi dapat berupa tiga 11 bentuk: survey, suveylance, atau 

screening (Soegianto, dkk, 2007). 

a. Survei gizi (Nutrition Survey) 

 Status gizi dari kelompok populasi tertentu dapat dinilai dengan cara 

“cross-sectional survey”. Survey ini dapat menyediakan data dasar gizi dan juga 

menetapkan status gizi masyarakat. Dengan cross sectional survey dapat juga 

untuk mengidentifikasi atau menjelaskan kelompok populasi yang berada dalam 
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risiko (at risk) terutama terhadap malnutrisi kronis dan akut serta menyediakan 

informasi tentang kemungkinan adanya malnutrisi. Dengan demikian berdasar 

survei ini dapat dipersiapkan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dan 

pembuatan kebijakan yang diperlukan. 

b. Surveilans gizi (Nutrition Surveylance) 

 Ciri gambaran surveilans adalah monitoring terus menerus dari status gizi 

suatu kelompok populasi. Berbeda dari survei gizi, pada surveilans gizi data 

dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk suatu periode waktu yang luas. 

Surveilans gizi menjelaskan kemungkinan penyebab malnutrisi dan dapat 

digunakan untuk membuat formulasi dan intervensi awal pada kelompok populasi 

sehubungan dengan prediksi dan kecenderungan yang terjadi serta evaluasi 

efektifitas program gizi. 

2.3.3.3 Pengukuran status gizi secara langsung 

Pengukuran status gizi langsung, dapat dilakukan dengan cara: 

1. Antropometri gizi (Nutritional Anthropometry) 

 Sering dilakukan dengan mengukur tubuh manusia: tinggi badan, lingkar 

dada, lingkar kepala, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar perut, dll. 

(Soegianto, dkk, 2007). 

 Saat ini pengukuran antropometri (ukuran-ukuran tubuh) digunakan secara 

luas dalam penilaian status gizi, terutama jika terjadi ketidakseimbangan kronik 

antara energi dan protein. Pengukuran antropometri terdiri atas dua dimensi, yaitu 

pengukuran pertumbuhan dan komposisi tubuh. Komposisi tubuh mencakup 
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komponen lemak tubuh (fat mass) dan bukan lemak tubuh (non-fat mass). Hal ini 

sama yang dikemukakan oleh Waryana (2010, p. 147) antropometri secara umum 

digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. 

Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan 

tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh. 

Cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri: 

a. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

 Salah satu cara sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan status 

gizi remaja adalah dengan mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass 

Index (BMI). IMT dapat membantu untuk mengidentifikasi remaja yang secara 

signifikan beresiko mengalami kelebihan berat badan (Aryani, 2010). 

b. Indeks berat badan menurut umur (BB/TB) dan indeks tinggi badan menurut  

     umur (TB/U) pada anak usia 0-5 tahun 

 Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui status gizi anak usia 0-5 tahun. 

Penilaian dilakukan dengan menghitung persentase capaian BB dan TB standar 

berdasarkan usia anak (Irianto, 2008). 

c. Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) pada anak usia 0-5 tahun 

 Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui status gizi anak usia 0-5 tahun, 

tanpa membedakan jenis kelamin. Adapun cara penilaiannya adalah dengan 16 

menghitung persentase capaian BB standar berdasarkan tinggi badan anak 

(Irianto,2008). 
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d. Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) pada anak usia 6-17 tahun 

 Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui status gizi anak usia 6-17 

tahun, dibedakan antara laki-laki dengan anak perempuan. Adapun cara 

penilaiannya adalah dengan menghitung persentase capaian BB standar 

berdasarkan tinggi badan (Irianto,2008). 

e. Indeks lingkar lengan atas menurut umur (LLA/U) pada anak usia ½-5 tahun  

     dan 6-17 tahun 

 Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui status gizi anak usia ½-5 tahun 

dan anak usia sekolah 6-17 tahun, tanpa membedakan jenis kelamin. Adapun cara 

penilaiannya adalah dengan menghitung persentase capaian LLA standar 

berdasarkan usia (Irianto, 2008). 

f. Indeks lingkar lengan atas menurut tinggi badan (LLA/TB) pada anak usia 1- 

     10 tahun 

 Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui status gizi anak usia 1-10 

tahun, tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Adapun cara penilaiannya adalah 

denga menghitung persentase capaian LLA standar berdasarkan tinggi badan 

(Irianto, 2008). 

2. Tes Biokimia (Biochemical test) 

 Pemeriksaan secara biokimia terhadap jaringan dan cairan tubuh seperti 

darah, urin, tinja dan jaringan seperti hati. Beberapa tahap perkembangan 

kekurangan gizi dapat diidentifikasi dengan cara biokimia dan lazim disebut cara 

laboratorium (Yuniastuti, 2008). 
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3. Pemeriksaan Klinis (Clinical signs) 

 Pemeriksaan terhadap gejala (symptoms) dan tanda (signs) pada tubuh 

akibat gangguan metabolisme zat gizi. Riwayat medis dan pengujian fisik 

merupakan metode klinis yang digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda 

(pengamatan yang dibuat oleh dokter) dan gejala-gejala (manifestasi yang 

dilaporkan oleh pasien) yang berhubungan dengan malnutrisi. Tanda-tanda atau 

gejala-gejala ini sering tidak spesifik dan hanya berkembang selama tahap deplesi 

(pengosongan cadangan zat gizi dalam tubuh) yang sudah parah. Karena alasan 

tersebut, diagnosis defisiensi gizi tidak boleh mengandalkan hanya pada metode 

klinis. Metode laboratorium harus digunakan sebagai pelengkap metode klinis 

(Yuniastuti, 2008). 

4. Pemeriksaan biofisik (Biophysical methods) 

 Pemeriksaan gangguan fisik dari jaringan tubuh karena gangguan 

metabolisme zat gizi, seperti dengan Radiographic examination, test fungsi (Tests 

of physical function) dan cytological tests karena gangguan zat gizi. 

2.3.3.4 Pengukuran status gizi secara tidak langsung 

Pengukuran tidak langsung dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menelaah statistik vital, angka penyakit dan epidemiologi 

 Dengan menganalisa angka statistik vital (angka kelahiran kematian) 

angka penyakit dan epidemiologi serta kependudukan dan keluarga berencana. 
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b. Menelaah faktor ekologi dan lingkungan dalam arti luas 

 Masalah gizi merupakan masalah multi dimensi dan multi sektoral yang 

menyangkut berbagai disiplin: sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik biologik 

dan ekologik. Pengukuran status gizi didasarkan atas ketersediaan makanan yang 

dipengaruhi oleh faktor ekologi (iklim, tanah, irigasi,dll) (Irianto, 2007). 

c. Survei konsumsi gizi 

 Dengan mengukur jumlah dan jenis bahan makanan/zat gizi yang 

dikonsumsi serta pola konsumsinya. Penilaian konsumsi makanan dapat dilakukan 

dengan wawancara kebiasaan makan dan perhitungan konsumsi makanan sehari-

hari. Tujuan penilaian ini adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan gizi 

(Irianto,2007). 

2.4 Teori Health Belief Model 

2.4.1 Perkembangan HBM 

 HBM dikembangkan awalnya pada tahun 1950 oleh sekelompok ahli 

psikologi Godfrey Hochbaum, Leventhal, Stephen Kegeles dan Irwin Resenstock 

yang bekerja pada pelayanan kesehatan di Amerika, menjelaskan kegagalan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam program mencegah dan mendeteksi 

penyakit (Hochbaum, 1958; Resenstock, 1960,1974). Kemudian model ini 

dikembangkan untuk mempelajari respon masyarakat terhadap gejala (Kirscht, 

1974) dan perilaku mereka dalam menangapi diagnose penyakit, khususnya 

kepatuhan rejimen medis (Becker, 1974). 
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Gambar 2. 3 Kerangka Health Belief Model (HBM) Becker (1974) 
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 Konsep utama dari teori HBM adalah bahwa perilaku sehat ditentukan 

oleh kepercayaan individu atau persepsi tentang penyakit dan sarana yang tersedia 

untuk menghindari penyakit. Ada empat persepsi utama yang membangun teori 

HBM, yaitu perceived susceptibility, perceived seriousness, perceived benefit, dan 

perceived barrier. Setiap persepsi baik sendiri-sendiri atau bergabung, bisa 

digunakan dalam menjelaskan perilaku sehat. Dalam perkembangannya, 

pembentuk lain ditambah dalam HBM dan diperluas, meliputi modifiying factor, 

cues to action, dan perceived self efficacy. 

2.4.2 Pengertian HBM 

 Teori Health Belief Model menganut konsep bahwa individu hidup pada 

lingkup kehidupan sosial atau masyarakat. Teori ini merupakan analisis terhadap 

berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap kesehatan 

(Notoatmodjo, 2010). 

 Becker (1974) membuat  konsep tentang Health Belief Model dengan 

mengembangkan teori dari Rosenstock (1974), Becker mempunyai sudut padang 

yang berdasarkan pada ide bahwa individu pasti mempunyai kesediaan untuk 

berpartisipasi dalam intervensi kesehatan dan kepercayaan bahwa sehat adalah 

sebuah hasil yang dinilai sangat tinggi. Oleh karena itu, hal ini bisa untuk 

memprediksi jika seseorang menggunakan perilaku kesehatan yang positif dengan 

menentukan persepsi seseorang terhadap penyakitnya, kesakitan atau kecelakaan, 

mengidentifikasi faktor-faktor pengubah, dan kecenderungan seseorang untuk 

bertindak. 
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2.4.3 Komponen HBM 

 Secara umum komponen HBM adalah meliputi hal berikut 

(Rosenstock,1994): 

1. Perceived susceptibility 

Persepsi kerentanan mengacu pada keyakinan tentang kemungkinan 

mendapatkan penyakit atau kondisi. Selain itu juga persepsi subjektif 

seseorang akan pemahaman kondisinya, dan risiko mendapat suatu kondisi 

tertentu (Becker, 1974). Kerentanan menderita penyakit adalah salah satu dari 

banyak persepsi yang digunakan dalam mendorong seseorang dalam 

menerima perilaku sehat. Semakin besar penerimaan terhadap risiko, semakin 

besar kemungkinan terciptanya perilaku yang dapat menurunkan risiko. 

Ketika seseorang percaya bahwa mereka berisiko terhadap sebuah penyakit, 

mereka akan lebih sering melakukan sesuatu untuk mencegah penyakitnya 

tersebut. Namun, sebaliknya ketika seseorang percaya bahwa tidak berisiko 

atau memiliki risiko susceptibility yang rendah, maka perilaku tidak sehat 

cenderung dihasilkan. Persepsi dari peningkatan susceptibility atau risiko 

dihubungkan dengan perilaku sehat dan penurunan susceptibility pada 

perilaku tidak sehat. 

2. Perceived seriousness 

Persepsi tentang keseriusan tertular penyakit atau membiarkannya tidak diobati 

meliputi evaluasi dari konsekuensi medis dan klinis (misalnya kematian, cacat, 

dan nyeri) dan konsekuensi sosial yang mungkin (seperti efek dari kondisi 

terhadap pekerjaan, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial). Persepsi 

subjektif dari individu terhadap seberapa parah konsekuensi fisik dan sosial 
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dari penyakit yang akan dideritanya. Persepsi terhadap keseriusan dapat 

terbentuk dari informasi medis dan pengetahuan individu tentang kesulitan dari 

sebuah penyakit tercipta atau mempengaruhi hidup mereka secara umum. 

Persepsi individu tentang serius dan parahnya penyakit yang akan diderita dan 

akan mendorong seseorang untuk mencari tindakan pengobatan dan 

pencegahannya. Pada saat persepsi keseriusan yang terjadi berasal dari 

informasi medik atau pengetahuan, hal tersebut akan membuat keyakinan 

seseorang akan kesusahan akibat penyakit menghasilkan suatu tindakan 

pencegahan kesehatan.(Stetcher & Rosenstock, 1997). 

3. Perceived benefits 

Individu merasa dirinya sangat rentan terhadap serangan penyakit-penyakit 

seruis dan mematikan, maka individu akan melakukan tindakan tertentu dan 

tindakan yang dilakukan tergantung pada manfaat yang akan dirasakan 

nantinya. Persepsi positif ini sangat berperan penting pada perilaku seseorang 

dalam mengambil suatu keputusan kesehatan atas dirinya ataupun 

lingkungannya. Besarnya keuntungan atau manfaat yang didapat dari suatu 

tindakan pencegahan maka akan semakin besar peluang individu tersebut 

menjalankan tindakan pencegahan penyakit. Akan tetapi bila manfaat yang 

dirasakan kecil dari suatu tindakan pencegahan penyakit maka kemungkinan 

tindakan yang akan dilakukan untuk pencegahan akan semakin kecil (Hall, 

2012). 

4. Perceived barriers 

Rintangan yang ditemukan dalam melakukan tindakan pencegahan akan 

mempengaruhi besar kecilnya usaha dari individu tersebut. Bila masalah yang 
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dihadapi dalam tindakan pencegahan penyakit sangat besar maka persepsi 

untuk melakukan tindakan itu semakin kecil, tapi bila masalah yang dihadapi 

kecil maka akan semakin besar bagi individu untuk melaksanakan tindakan 

pencegahan tersebut. Berdasarkan Julinawati et.al (2013) menyatakan bahwa 

perceived barriers terdiri atas beberapa komponen, seperti kondisi yang 

memalukan, ketakutan akan rasa sakit, pengetahuan dan kewaspadaan, sikap, 

kesulitan dalam mendapatkan, kurangnya dukungan, waktu dan biaya. 

5. Self efficacy 

Kepercayaan seseorang akan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan 

dengan berhasil. Self efficacy adalah kepercayaan seseorang pada 

kemampuannya dalam melakukan suatu hal (Bandura, 1997 dalam Jones and 

Barlett, 2008). Jika seseorang percaya bahwa sebuah perilaku baru 

bermanfaat untuk mereka, namun mereka berfikir tidak mampu untuk 

melaksanakannya, maka perilaku baru tersebut tidak akan dicoba untuk 

dilaksanakan. Self efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, 

memotivasi diri dan berperilaku. Keyakian tersebut menghasilkan efek yang 

beragam melalui empat proses, yaitu kognitif, motivasi, afektif dan proses 

seleksi (Bandura, 1994). 

6. Cues to action 

Cues to action merupakan tanda/sinyal yang menyebabkan seseorang untuk 

bergerak ke arah perilaku pencegahan. 
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Tabel 2. 3 Keaslian Penelitian Analisis Faktor Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan  
     Gizi pada Klien dengan Diabetes Mellitus Berbasis Health Belief Model 

No. Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. J: Gambaran Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Kepatuhan Diet Penderita 
Diabetes Mellitus di Wilayah 
Puskesmas Pakis Surabaya 
P: Yusti Fauzia, Ethyca Sari, 
Budi Artini 
T: 2015 

D: deskriptif 
S: 30 orang penderita 
Diabetes Mellitus di 
wilayah Puskesmas Pakis 
Surabaya yang memenuhi 
kriteria penelitian 
V: usia, jenis kelamin, 
pendidikan, pekerjaan, 
faktor pengetahuan, faktor 
sikap, faktor dukungan 
keluarga, faktor dukungan 
tenaga kesehatan  
I: kuesioner 
A: analisis deskriptif 
univariat 
 
 
 
 
 
 

Semakin tinggi 
kepatuhan 
keluarga, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 

2. J: Hubungan Tingkat 
Pengetahuan dan Dukungan 
Keluarga Terhadap 
Kepatuhan Diet Pasien 
Diabetes Mellitus di Klinik 
Bhakti Husada Purwakarta 
P: Handayani, Yanesti 
Nuravianda L, Irwan 
Haryanto 
T: 2016 

D: deskriptif analitik 
S: 24 pasien DM di Klinik 
Bhakti Husada Purwakarta 
V: jenis kelamin, umur, 
pendidikan, pekerjaan 
sebelum sakit, status 
perkawinan, lama 
menderita DM, sumber 
informasi diet DM 
I: kuesioner 
A: uji Chi-Square 
 
 
 
 
 
 

Semakin tinggi 
pengetahuan, 
maka semakin 
tinggi kepatuhan 
diet pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
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No. Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil Penelitian 

3. J: Kepatuhan Pasien Rawat 
Inap Diet Diabetes Mellitus 
Berdasarkan Teori Kepatuhan 
Niven 
P: Farida Ilmah, Thinni Nurul 
Rochmah 
T: 2015 

D: deskriptif analitik 
S: 32 pasien rawat inap 
RSUD dr. Mohamad 
Soewandhie Surabaya 
yang telah ditetapkan oleh 
instalasi gizi mendapatkan 
diet DM, diet yang 
diberikan secara oral dan 
bukan termasuk kedalam 
diet cair 
V: sikap, keyakinan, 
pemahaman terhadap 
instruksi, dukungan 
keluarga, kualitas interaksi, 
dukungan petugas 
I: kuesioner 
A: uji pengaruh regresi 
linear 
 

Semakin tinggi 
keyakinan, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 

4. J: Gambaran Faktor-Faktor 
Kepatuhan Diet Penderita 
Diabetes Mellitus Tipe 2 Di 
Puskesmas Pajangan Bantul 
Yogyakarta 
P: Dadang Ridianti 
T: 2010 

D: deskriptif observasional 
non analitik 
S: penderita diabetes 
mellitus tipe 2 yang 
memeriksa kondisi 
kesehatan mereka di 
Puskesmas Pajangan, 
Bantul, Yogyakarta 
V: usia, jenis kelamin, 
status sosio ekonomi, 
pendidikan, keparahan 
penyakit, hilangnya gejala 
akibat terapi, kompleksitas 
program, efek samping 
yang tidak menyenangkan, 
biaya finansial 
I: kuesioner 
A: analisis deskriptif 
univariat 
 
 

Semakin tinggi 
pendidikan, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
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No. Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil Penelitian 

5. J: Faktor – Faktor yang 
Berhubungan dengan 
Kepatuhan Penderita Diabetes 
Mellitus dalam Menjalankan 
Diit 
P; Dwi Nur Aini, Arifianto, 
Bagus Prasetia 
T: 2010 

D: deskriptif kuantitatif 
S: 68 orang penderita 
diabetes mellitus di 
Kelurahan Magersari 
V: usia, motivasi diri, 
pemahaman tentang diit, 
dukungan keluarga, 
kepatuhan 
I: kuesioner 
A: uji rank spearmen 

Semakin tinggi 
motivasi diri, 
maka semakin 
tinggi kepatuhan 
diet pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
 
Semakin tinggi 
pemahaman 
tentang diit, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
 
Semakin tinggi 
dukungan 
keluarga, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
 
 
 

6. J: Perilaku Self-Management 
Pasien Diabetes Mellitus 
(DM) 
P: Dwi Siwi Ratriani Putri, 
Kurniawan Yudianto, Titis 
Kurniawan 
T: 2013 

D: deskriptif kuantitatif 
S: 94 pasien DM di 
Poliklinik DM RSUD 
Sumedang 
V: diet, medikasi, 
olahraga, memantau kadar 
gula darah, perawatan kaki 
I: kuesioner 
A: analisis deskriptif 
 
 
 

Semakin tinggi 
medikasi, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
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No. Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil Penelitian 

7. J: Adherence to Nutritional 
Recommendations and Socio 
Demographic Variables in 
Patients with Diabetes 
Mellitus 
(Kepatuhan Rekomendasi 
Gizi dan Sosial Demografi 
pada Pasien dengan Diabetes 
Mellitus) 
P: Maria Lucia Zanetti, 
Clarissa Cordeiro 
Alves Arrelias, Rosana 
Cristina Franco 
T: 2010 
 

D: observasional cross-
sectional 
S: pasien Brazil dengan 
diabetes mellitus tipe 2 
V: jenis kelamin, usia, 
pendidikan, penghasilan 
I: kuesioner 
A: statistik deskriptif 
 

Semakin tinggi 
penghasilan, maka 
semakin tinggi 
kepatuhan diet 
pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 

8. J: Factors Associated with 
Adherence to Diet and 
Exercise Among Type 2 
Diabetes Patients in Yemen 
(Faktor-faktor yang Terkait 
dengan Kepatuhan Terhadap 
Diet dan Olahraga Antara 
Pasien Diabetes Tipe 2 di 
Yaman) 
P: Abdullah Alhariri, Faiz 
Daud, Sultan Ayesh 
Mohammed Saghir 
T: 2016 

D: cross-sectional 
S: sebanyak 210 peserta, 
54,8% diantaranya adalah 
laki-laki 
V: jenis kelamin, usia, 
status perkawinan, tempat 
tinggal, tingkat 
pengetahuan, kebiasaan 
merokok, lama sakit, jenis 
pengobatan 
I: kuesioner 
A: SPSS, uji chi-kuadrat 
pearson, uji regresi logistic 
 

Semakin tinggi 
jenis pengobatan, 
maka semakin 
tinggi kepatuhan 
diet pada penderita 
Diabetes Mellitus 
tipe 2 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Gambar 3. 1 Kerangka konseptual analisis faktor kepatuhan pemenuhan   
         kebutuhan gizi pada klien dengan diabetes mellitus berbasis teori  
         Health Belief Model 
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Dari gambar 3.1 digambarkan bahwa Health Belief Model dipengaruhi oleh 6 

variabel utama yang terlibat dalam tindakan tersebut. Perilaku dipengaruhi 

langsung oleh perceived threat (persepsi ancaman). Modifying factors yang terdiri 

dari faktor usia, jenis kelamin, suku, kepribadian, sosial ekonomi, dan 

pengetahuan akan mempengaruhi perceived threat (persepsi ancaman) dan 

membentuk perceived benefits (persepsi manfaat), perceived barriers (persepsi 

hambatan), self efficacy (efikasi diri) juga membentuk perceived susceptibility 

(persepsi kerentanan) dan perceived seriousness (persepsi keseriusan). Perceived 

susceptibility (persepsi kerentanan) dan perceived seriousness (persepsi 

keseriusan) juga cues to action (isyarat bertindak) akan membentuk perceived 

threat (persepsi ancaman). 

 Perceived susceptibility (persepsi kerentanan) adalah persepsi subjektif 

tentang risiko yang diperoleh dari kondisi kesehatan yang dialami seperti persepsi 

tentang risiko menderita DM, dimana persepsi tersebut dapat mendorong 

seseorang untuk berperilaku sehat. Perceived seriousness (persepsi keseriusan) 

penyakit DM yang dirasakan penderita DM mungkin dapat dirasakan setelah 

adanya komplikasi seperti adanya penyakit jantung, hipertensi, luka gangren dan 

pengetahuan penderita tentang penyakit DM sebagai penyakit yang harus 

mengkonsumsi obat terus menerus dan dialami seumur hidup. Perceived benefits 

(persepsi manfaat) merupakan kepercayaan individu tentang manfaat dari suatu 

tindakan seperti manfaat dari pencegahan terkena DM dengan didasari dari nilai 

dari suatu tindakan dalam mengurangi risiko penyakit. Perceived barriers 

(persepsi hambatan) yang dirasakan adalah persepsi terhadap aspek negatif yang 

mempengaruhi secara psikologi individu berperilaku sehat terhadap penyakit DM 
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sesuai dengan anjuran seperti rasa sakit, biaya dan pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Cues to action (isyarat bertindak) adalah kejadian yang dapat 

meningkatkan motivasi seseorang melakukan perubahan perilaku kesehatan pada 

penyakit DM seperti dukungan keluarga. Self efficacy (efikasi diri) penderita DM 

dapat diketahui dari keyakinan atas kemampuan seseorang tentang pengambilan 

keputusan pemilihan terapinya. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan dibuktikan adalah: 

1. Ada hubungan antara perceived susceptibility (persepsi kerentanan) 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

2. Ada hubungan antara perceived seriousness (persepsi keseriusan) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

3. Ada hubungan antara perceived benefits (persepsi manfaat) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

4. Ada hubungan antara perceived barriers (persepsi hambatan) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

5. Ada hubungan antara cues to action (isyarat bertindak) dengan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

6. Ada hubungan antara self efficacy (efikasi diri) dengan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu jenis 

penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel 

dependen, yaitu kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes 

mellitus dan variabel independen yaitu perceived susceptibility (persepsi 

kerentanan), perceived seriousness (persepsi keseriusan), perceived benefit 

(persepsi manfaat), perceived barriers (persepsi hambatan), self-efficacy (efikasi 

diri), dan cues to action  (isyarat bertindak) hanya satu kali pada satu saat. Jadi 

dalam desain penelitian ini tidak ada follow up. 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pasien 

Diabetes mellitus di rawat inap RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 1811 orang. 

4.2.2 Sampel 

Dalam pemilihan sampel peneliti menetapkan kriteria sampel sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi: 

1) Penderita DM yang tergolong usia 20-59 tahun 

2. Kriteria eksklusi: 

1) Penderita DM dalam keadaan hamil atau menyusui 

2) Pasien DM yang mengalami pikun 
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4.2.3 Besar sampel 

Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus dari 

Notoatmodjo (2010): 

       N 
 n =  
  1 + N (d2) 
 
         1811 
 n =  
          1 + 1811.0,12 
  
     1811 
 n =  
    19,11 

 n =    94,767 

 Maka dibulatkan menjadi 95 sampel 

 Keterangan: 

 n = besar sampel 

 N = besar populasi 

 e = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,1) 

 Setelah dimasukkan ke dalam rumus tersebut diketahui jumlah sampel 

minimal adalah 95 orang. Peneliti juga melakukan penghitungan untuk antisipasi 

adanya responden yang mengalami drop out yaitu 10% dari besar sampel yang 

dihitung. Jumlah 10% dari sampel adalah 9,5 atau dibulatkan 10 orang, maka 

jumlah sampel menjadi 105 orang. 
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 Pembagian besar sampel untuk masing-masing ruang rawat inap pasien 

DM dibagi dengan rumus menurut Soegiono (2010): 

       n 
 n1 =   X N 1 
  N 
 
 Keterangan: 

 n1 = besar sampel tiap ruang rawat inap pasien DM 

 n   = besar populasi penderita DM di setiap ruang rawat inap 

 N  = besar seluruh populasi penderita DM di keempat ruang rawat inap 

 N1 = besar sampel yang ditarik dari populasi 

Tabel 4.1 Besar sampel tiap ruang inap pasien DM 

No. Nama Ruang Jumlah Pasien Besar Sampel 

1. Ruang Merah Putih 1116 65 

2. Ruang Mawar Kuning 82 5 

3. Ruang Tulip 444 25 

4. Ruang Teratai 169 10 

 

4.2.4 Teknik sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik nonprobability sampling tipe purposive sampling, yaitu dengan memilih 

sampel diatara populasi sesuai dengan tujuan penelitian. Mula-mula peneliti 

melakukan survey awal untuk mengidentifikasi karakteristik populasi dan 

mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Peneliti 

menetapkan sampel yang akan diteliti didasarkan pada suatu pertimbangan yaitu 

teknik inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan. 
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah perceived susceptibility, 

perceived seriousness, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, dan 

cues to action. 

4.3.2 Variabel dependen 

 Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pemenuhan kebutuhan 

gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

4.3.3 Definisi operasional 

Tabel 4. 1 Definisi operasional kepatuhan pemenuhanan kebutuhan gizi pada klien 
 dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health Belief Model 

Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat 
Ukur 

Skala Skor 

Variabel 
independen: 
A. 
Perceived 
susceptibility 

Pandangan 
seseorang 
tentang 
mengalami 
penyakit 
Diabetes 
mellitus 

1. Pemahaman  
    akan kondisi  
    dirinya 
2. Keyakinan  
    bisa  
   menyababkan  
    penyakit  
    Diabetes  
    mellitus 

Kuesioner Ordinal Pertanyaan terdiri 
dari 5 nomor. Skor 
untuk jawaban 
pertanyaan: 
Sangat setuju=4 
Setuju=3 
Tidak setuju=2 
Sangat tidak 
setuju=1 
 
 

B. 
Perceived 
seriousness 

Pandangan 
seseorang 
tentang 
konsekuensi 
dari penyakit 
Diabetes 
mellitus 

1. Konsekuensi  
    emosional,  
    sosial, dan  
    keuangan  
    dari  
    penyakit  
    Diabetes  
    mellitus 

Kuesioner Ordinal Pertanyaan terdiri 
dari 8 nomor. Skor 
untuk jawaban 
pertanyaan: 
Sangat setuju=4 
Setuju=3 
Tidak setuju=2 
Sangat tidak 
setuju=1 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat 
Ukur 

Skala Skor 

C. 
Perceived 
benefits 

Pandangan 
seseorang 
tentang 
manfaat yang 
muncul dari 
kepatuhan 
pemenuhan 
kebutuhan 
gizi 
 

1. Efektivitas  
    kepatuhan 
2. Kemudahan  
    dalam  
    pemenuhan  
    kebutuhan  
    gizi 

Kuesioner Ordinal Pertanyaan terdiri 
dari 6 nomor. Skor 
untuk jawaban 
pertanyaan: 
Sangat setuju=4 
Setuju=3 
Tidak setuju=2 
Sangat tidak 
setuju=1 
 
 
 

D. 
Perceived 
barriers 

Pandangan 
seseorang 
terhadap 
hambatan 
yang muncul 
saat 
mengalami 
penyakit 
Diabetes 
mellitus 

1. Persepsi efek  
    samping 
2. Persepsi  
    terhadap  
    risiko 

Kuesioner Ordinal Pertanyaan terdiri 
dari 9 nomor. Skor 
untuk jawaban 
pertanyaan: 
Sangat setuju=4 
Setuju=3 
Tidak setuju=2 
Sangat tidak 
setuju=1 
 
 
 
 

E. 

Self efficacy 

Pandangan 
seseorang 
terhadap 
kemampuan 
dirinya sendiri 
bahwa dia 
dapat patuh 
dalam 
pemenuhan 
kebutuhan 
gizi 

 

 

 

 

1. Tahu akan  

    efektivitas  

    kepatuhan 

2. Informasi  

    yang didapat 

Kuesioner Ordinal Pertanyaan terdiri 
dari 6 nomor. Skor 
untuk jawaban 
pertanyaan: 

Sangat setuju=4 

Setuju=3 

Tidak setuju=2 

Sangat tidak 
setuju=1 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat 
Ukur 

Skala Skor 

F. 
Cues to 
action 

Dorongan 
untuk 
melakukan 
tindakan 
pemenuhan 
kebutuhan 
gizi 

1. Tokoh yang  
    menjadi  
    panutan 
2. Kejadian  
    yang  
    mencetuskan  
    tindakan 

Kuesioner Nominal Pertayaan terdiri 
dari 2 nomor 
Cues to action 
person: 
Istri=1 
Tenaga 
kesehatan=2 
Kader=3 
Tokoh masyarakat/ 
pemuka agama=4 
Teman/tetangga=5 
 
Cues to action 
event: 
Kesadaran=1 
Dorongan 
keluarga=2 
Adanya 
penyuluhan=3 

Variabel 
dependen: 
kepatuhan 
pemenuhan 
kebutuhan 
gizi pada 
klien 
dengan 
Diabetes 
mellitus 

Kepatuhan 
pemenuhan 
kebutuhan 
gizi pada klien 
dengan  
Diabetes 
mellitus di 
rawat inap 
RSUD 
Kabupaten 
Sidoarjo 

1. Ketepatan  
    waktu makan 
2. Konsumsi  
    makanan 

Kuesioner Ordinal Pertanyaan terdiri 
dari 6 nomor. Skor 
untuk jawaban 
pertanyaan: 
Sangat setuju=4 
Setuju=3 
Tidak setuju=2 
Sangat tidak 
setuju=1 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengetahui variabel 

independen (perceived susceptibility, perceived seriousness, perceived benefits, 

perceived barriers, self efficacy, dan cues to action) dan variabel dependen 

(kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus). Lembar 
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kuesioner variabel independen terdiri dari perceived susceptibility, perceived 

seriousness, perceived benefits, perceived barriers, self efficacy, dan cues to 

action serta lembar kuesioner variabel dependen yaitu kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang dimodifikasi sendiri oleh peneliti berdasarkan sumber pustaka 

yang ada. 

1. Instrumen 1 berisi pertanyaan perceived susceptibility tentang pandangan 

seseorang tentang mengalami penyakit Diabetes mellitus. Instrumen ini 

diadopsi dari penelitian Herwin Ronalia Fitri (2015) terkait analisis faktor 

perilaku pemilihan metoda kontrasepsi pada pria pasangan usia subur 

berdasarkan Health Belif Model (HBM) di wilayah kecamatan Kenjeran 

Surabaya. Terdapat 5 pertanyaan dengan tipe favorable tentang perceived 

susceptibility meliputi keyakinan kemungkinan menyebabkan suatu 

kondisi (penyakit Diabetes mellitus) pada item pertanyaan 1 dan 4, 

pemahaman akan kondisi diri sendiri pada item pertanyaan 3, dan 

kemungkinan perilaku yang menyababkan suatu kondisi (penyakit 

Diabetes mellitus) pada item pertanyaan 2 dan 5. Pengukuran 

menggunakan skala Likert, setiap jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, 

setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak 

setuju (STS) diberi skor 1. Hasil dari perhitungan faktor ini akan 

diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut: rendah = T < mean T, 

dan tinggi = T ≥ mean T 

2. Instrumen 2 berisi pertanyaan perceived seriousness tentang pandangan 

seseorang terhadap konsekuensi dari penyakit Diabetes mellitus yang tidak 
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diinginkan. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Herwin Ronalia Fitri 

(2015) terkait analisis faktor perilaku pemilihan metoda kontrasepsi pada 

pria pasangan usia subur berdasarkan Health Belif Model (HBM) di 

wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya. Terdapat 8 pertanyaan dengan tipe 

favorable tentang perceived seriousness meliputi konsekuensi psikologi 

pada item pertanyaan 1-2, konsekuensi fisik pada item pertanyaan 3, 

konsekuensi kehidupan keluarga pada item pertanyaan 4,5,6,8 dan 

konsekuensi sosial pada item pertanyaan 7. Pengukuran menggunakan 

skala Likert, setiap jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) 

diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) 

diberi skor 1. Hasil dari perhitungan faktor ini akan diinterpretasikan 

dengan kriteria sebagai berikut: rendah = T < mean T, dan tinggi = T ≥ 

mean T 

3. Instrumen 3 berisi pertanyaan perceived benefits tentang pandangan 

seseorang terhadap manfaat yang muncul dari kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Herwin Ronalia Fitri 

(2015) terkait analisis faktor perilaku pemilihan metoda kontrasepsi pada 

pria pasangan usia subur berdasarkan Health Belif Model (HBM) di 

wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya. Terdapat 6 pertanyaan dengan tipe 

favorable tentang perceived benefits meliputi keuntungan yang di dapat 

pada item pertanyaan 1, kesesuaian dengan tujuan pada item pertanyaan 2-

4, keleluasaan pada item pertanyaan 5, dan keefektifan pada item 

pertanyaan 6. Pengukuran menggunakan skala Likert, setiap jawaban 

sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) 
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diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. Hasil dari 

perhitungan faktor ini akan diinterpretasikan dengan kriteria sebagai 

berikut: rendah = T < mean T, dan tinggi = T ≥ mean T 

4. Instrumen 4 berisi pertanyan perceived barriers tentang pandangan 

seseorang terhadap hambatan yang muncul saat mengalami penyakit 

Diabetes mellitus. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Herwin Ronalia 

Fitri (2015) terkait analisis faktor perilaku pemilihan metoda kontrasepsi 

pada pria pasangan usia subur berdasarkan Health Belif Model (HBM) di 

wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya. Terdapat 9 pertanyaan dengan tipe 

favorable tentang perceived barriers meliputi suatu keadaan yang 

memalukan pada item pertanyaan 1, ketakutan akan rasa sakit pada item 

pertanyaan 2-4, kurangnya dukungan pada item pertanyaan 5, keadaan 

yang mengganggu pada item pertanyaan 6-7, kegelisahan pada item 

pertanyaan 8 dan biaya pada item pertanyaan 9. Pengukuran menggunakan 

skala Likert, setiap jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) 

diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) 

diberi skor 1. Hasil dari perhitungan faktor ini akan diinterpretasikan 

dengan kriteria sebagai berikut: rendah = T < mean T, dan tinggi = T ≥ 

mean T 

5. Instrumen 5 berisi pertanyaan self efficacy tentang pandangan seseorang 

terhadap kemampuan dirinya sendiri bahwa dia dapat patuh dalam 

pemenuhan kebutuhan gizi. Instrumen ini diadopsi dari penelitian Herwin 

Ronalia Fitri (2015) terkait analisis faktor perilaku pemilihan metoda 

kontrasepsi pada pria pasangan usia subur berdasarkan Health Belif Model 
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(HBM) di wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya. Terdapat 6 pertanyaan 

dengan tipe favorable tentang self efficacy meliputi kognitif pada item 

pertanyaan 2, afektif pada item pertanyaan 1 dan 3, motivasi pada item 

pertanyaan 5, dan proses seleksi pada item pertanyaan 6. Pengukuran 

menggunakan skala Likert, setiap jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, 

setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak 

setuju (STS) diberi skor 1. Hasil dari perhitungan faktor ini akan 

diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut: rendah = T < mean T, 

dan tinggi = T ≥ mean T 

6. Instrumen 6 berisi pertanyaan cues to action tentang dorongan untuk 

melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan gizi. Instrumen ini diadopsi 

dari penelitian Herwin Ronalia Fitri (2015) terkait analisis faktor perilaku 

pemilihan metoda kontrasepsi pada pria pasangan usia subur berdasarkan 

Health Belif Model (HBM) di wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya. 

Pertanyaan terdiri dari 2 nomor, yang diukur dari instrument ini adalah 

who (person) dan what (event) yaitu seseorang yang mendorong terjadinya 

aksi, dan kejadian yang mendorong terjadinya aksi. Pengukuran dengan 

cara pemberian kode, cues to action person terdiri dari istri berkode 1, 

tenaga kesehatan berkode 2, kader berkode 3, tokoh masyarakat/pemuka 

agama berkode 4, dan teman/tetangga berkode 5. Sedangkan untuk cues to 

action event terdiri dari kesadaran berkode 1, dorongan keluarga berkode 

2, dan adanya penyuluhan berkode 3. 

7. Instrumen 7 berisi pertanyaan tentang kepatuhan pemenuhan kebutuhan 

gizi pada klien Diabetes mellitus. Instrumen ini diadopsi dari penelitian 
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Ifan Nurhidayat (2017) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan penatalaksanaan diet pada pasien Diabetes mellitus. Terdapat 6 

pertanyaan dengan tipe favorable tentang kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus meliputi ketepatan waktu 

makan pada item pertanyaan 1 dan 2, konsumsi makanan pada item 

pertanyaan 3-6. Pengukuran menggunakan skala Likert, setiap jawaban 

sangat setuju (SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) 

diberi skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. Hasil dari 

perhitungan faktor ini akan diinterpretasikan dengan kriteria sebagai 

berikut: rendah = T < mean T, dan tinggi = T ≥ mean T 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada bulan 11 Juli – 21 Juli 2018. 

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Pengambilan data awal (studi pendahuluan) dimulai setelah mendapatkan 

surat pengantar dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga ditujukan 

kepada Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo 

2. Surat pengantar diberikan melalui Bagian Pendidikan dan Penelitian (Diklit) 

RSUD Kabupaten Sidoarjo kemudian diberikan ke Bagian TU 

3. Peneliti mendapatkan surat pengantar dari Bagian Diklit untuk pengambilan 

data awal ke Bagian Instalasi Rekam Medis 
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4. Bagian Instalasi Rekam Medis memberikan data pasien Diabetes mellitus di 

Rawat Inap RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2017 dan Triwulan 1 

tahun 2018 

5. Penelitian dimulai setelah mendapatkan surat pengantar dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga ditujukan kepada Badan Kesatuan 

Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol) 

6. Dari Bakesbangpol mendapatkan surat rekomendasi penelitian untuk 

dilayangkan ke Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo 

7. Kemudian dari RSUD Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan ijin penelitian di 

wilayah kerja RSUD Kabupaten Sidoarjo 

8. Peneliti bekerjasama dengan Bagian Instalasi Rekam Medis untuk 

mengetahui ruang rawat inap pasien Diabetes mellitus di RSUD Kabupaten 

Sidoarjo 

9. Responden diberi lembar penjelasan penelitian dan informed consent untuk 

dibaca kurang lebih 15 menit. Jika bersedia menjadi responden, mereka 

diminta untuk memberi tanda tangan pada lembar tersebut 

10. Peneliti mulai memberikan kuesioner kepada semua pasien Diabetes mellitus 

di rawat inap RSUD Kabupaten Sidoarjo 

11. Peneliti menjelaskan cara pengisian lembar kuesioner. Waktu yang 

dibutuhkan responden untuk mengisi kuesioner kurang lebih 30-45 menit 

12. Selama proses pengisian kuesioner peneliti berada di dekat responden sampai 

pengisian selesai untuk menjelaskan apabila responden tidak mengerti 

maksud pertanyaan 
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13. Setelah selesai kuesioner dikembalikan kepada peneliti untuk dicek apakah 

kuesioner sudah terisi semua atau belum 

14. Pemberian souvenir sebagai tanda terima kasih atas kerja sama responden 

dilakukan setelah pengisian kuesioner 

15. Kuesioner yang telah terkumpul dicatat dalam lembar pengumpulan data 

16. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui adanya 

keterkaitan faktor dalam Health Belief Model dengan kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

4.7 Cara Analisis Data 

1. Melakukan pengecekan data (editing) dengan memeriksa data kembali, jika 

ada kuesioner kurang lengkap maka kuesioner dikembalikan ke responden 

untuk dilengkapi 

2. Melakukan pemberian kode (coding) dengan cara memberi tanda atau kode 

pada tiap-tiap kuesioner yang masuk 

3. Melakukan tabulasi data (tabulating) dengan memasukkan data yang telah 

dituliskan sesuai pengkodean dalam suatu table untuk memudahkan entry 

4. Memasukkan (entry) data dari hasil tabulasi yang sudah dilakukan ke dalam 

program 

5. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi square, yaitu 

membandingkan p-value dengan α = 0,05 (tingkat kemaknaan). 

Jika p-value ≤ α dinyatakan bahwa uji statistik bermakna yaitu ada hubungan 

antara variabel. Sebaliknya jika p-value ≥ α maka hasil penelitian tidak 

membuktikan ada hubungan (tidak signifikan) 
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4.7.1 Analisis deskriptif 

1. Variabel perceived susceptibility  

Terdiri dari 5 pertanyaan terkait pandangan seseorang tentang mengalami 

penyakit Diabetes mellitus yang masing-masing diberi frekuensi dan 

persentase berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Semua nilai yang didapat 

kemudian dijumlah, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus:  

  T = 50 +10 [  X-X¯ ] 
     S 

 Dimana: 

T = nilai persepsi yang didapat  

X = Skor responden pada skala persepsi yang hendak di ubah menjadi  

skor T  

X¯ = rata-rata nilai kelompok (mean T)  

S = standart deviasi nilai kelompok  

Setelah diketahui, kemudian diklasifikasi menurut interpretasi sebagai  

berikut :  

Rendah = T < mean T  

Tinggi = T ≥ mean T 

2. Variabel perceived seriousness 

Terdiri dari 8 pertanyaan terkait pandangan seseorang tentang konsekuensi 

dari penyakit Diabetes mellitus yang masing-masing diberi frekuensi dan 

persentase berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Semua nilai yang didapat 

kemudian dijumlah, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus:  

  T = 50 +10 [  X-X¯ ] 
     S 

 Dimana: 

T = nilai persepsi yang didapat  
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X = Skor responden pada skala persepsi yang hendak di ubah menjadi  

skor T  

X¯ = rata-rata nilai kelompok (mean T)  

S = standart deviasi nilai kelompok  

Setelah diketahui, kemudian diklasifikasi menurut interpretasi sebagai  

berikut :  

Rendah = T < mean T  

Tinggi = T ≥ mean T 

3. Variabel perceived benefits 

Terdiri dari 6 pertanyaan terkait pandangan seseorang tentang manfaat 

yang muncul dari kepatuhan pemenuhan gizi yang masing-masing diberi 

frekuensi dan persentase berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Semua 

nilai yang didapat kemudian dijumlah, kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

  T = 50 +10 [  X-X¯ ] 
     S 

 Dimana: 

T = nilai persepsi yang didapat  

X = Skor responden pada skala persepsi yang hendak di ubah menjadi  

skor T  

X¯ = rata-rata nilai kelompok (mean T)  

S = standart deviasi nilai kelompok  

Setelah diketahui, kemudian diklasifikasi menurut interpretasi sebagai  

berikut :  

Rendah = T < mean T  

Tinggi = T ≥ mean T 
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4. Variabel perceived berriers 

Terdiri dari 9 pertanyaan terkait pandangan seseorang tentang hambatan 

yang muncul saat mengalami penyakit Diabetes mellitus yang masing-

masing diberi frekuensi dan persentase berdasarkan tabel distribusi 

frekuensi. Semua nilai yang didapat kemudian dijumlah, kemudian 

dihitung dengan menggunakan rumus:  

  T = 50 +10 [  X-X¯ ] 
     S 

 Dimana: 

T = nilai persepsi yang didapat  

X = Skor responden pada skala persepsi yang hendak di ubah menjadi  

skor T  

X¯ = rata-rata nilai kelompok (mean T)  

S = standart deviasi nilai kelompok  

Setelah diketahui, kemudian diklasifikasi menurut interpretasi sebagai  

berikut :  

Rendah = T < mean T  

Tinggi = T ≥ mean T 

5. Variabel self efficacy 

Terdiri dari 6 pertanyaan terkait pandangan seseorang tentang kemampuan 

dirinya sendiri bahwa dia dapat patuh dalam pemenuhan kebutuhan gizi 

yang masing-masing diberi frekuensi dan persentase berdasarkan tabel 

distribusi frekuensi. Semua nilai yang didapat kemudian dijumlah, 

kemudian dihitung dengan menggunakan rumus:  

  T = 50 +10 [  X-X¯ ] 
     S 

 Dimana: 

T = nilai persepsi yang didapat  
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X = Skor responden pada skala persepsi yang hendak di ubah menjadi  

skor T  

X¯ = rata-rata nilai kelompok (mean T)  

S = standart deviasi nilai kelompok  

Setelah diketahui, kemudian diklasifikasi menurut interpretasi sebagai  

berikut :  

Rendah = T < mean T  

Tinggi = T ≥ mean T 

6. Variabel cues to action 

Terdiri dari 2 pertanyaan tentang dorongan untuk melakukan tindakan 

pemenuhan kebutuhan gizi, dan dinilai dengan skala nominal untuk  

mengetahui siapa yang paling berpengaruh dan kejadian apa yang 

mendasari hingga tercetus tindakan pemenuhan kebutuhan gizi. 

7. Variabel kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan 

Diabetes mellitus 

Terdiri dari 6 pertanyaan terkait kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi 

pada klien dengan Diabetes mellitus yang masing-masing diberi frekuensi 

dan persentase berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Semua nilai yang 

didapat kemudian dijumlah, kemudian dihitung dengan menggunakan 

rumus:  

  T = 50 +10 [  X-X¯ ] 
     S 

 Dimana: 

T = nilai persepsi yang didapat  

X = Skor responden pada skala persepsi yang hendak di ubah menjadi  

skor T  

X¯ = rata-rata nilai kelompok (mean T)  

S = standart deviasi nilai kelompok  
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Setelah diketahui, kemudian diklasifikasi menurut interpretasi sebagai  

berikut :  

Rendah = T < mean T  

Tinggi = T ≥ mean T 

4.7.2 Analisis inferensial 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa faktor dalam 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. Skala 

data yang digunakan dalam kuesioner adalah ordinal dan nominal. Data yang 

didapat dikumpulkan dan dianalisis menggunakan analisis bivariat dengan uji 

statistik chi square atau chi kuadrat untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel 

dependen dan independen, dengan derajat kemaknaan/ tingkat signifikasi α ≤ 0,05 

artinya jika hasil perhitungan p ≤ 0,05 berarti H0 ditolak dan hipotesis (H1) 

diterima. 

 Hasil uji statistik melalui pendekatan probabilistik yaitu membandingkan 

p-value dengan α = 0,05 (tingkat kemaknaan). Jika p-value < α dinyatakan bahwa 

uji statistik bermakna yaitu ada hubungan antara variabel. Sebaliknya jika p-value 

> α maka hasil penelitian tidak membuktikan ada hubungan (tidak signifikan). 
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4.8 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian analisis faktor kepatuhan pemenuhan   
        kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus berbasis Teori Health  
        Belief Model 
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4.9 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

 Pada penelitian ini telah dilakukan uji kelaikan etik di Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

dengan nomor sertifikat 924-KEPK tertanggal 4 Juni 2018 dan Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) RSUD Kabupaten Sidoarjo dengan nomor sertifikat 

893.3/3389/438.6.7/2018 tertanggal 9 Juli 2018. Etika penelitian yang selalu 

dijunjung tinggi oleh peneliti selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menghormati Martabat Manusia (Respect for Person) 

 Pada penelitian ini, peneliti menerapkan prinsip-prinsip dan budaya yang 

menjunjung tinggi rasa hormat dan menghargai kepada responden. Selain itu 

responden juga dihormati hak dan identitasnya dengan cara:  

a. Lembar Persetujuan Menjadi Responden (informed consent) 

  Informed consent merupakan bentuk persetujuan antar peneliti 

dengan responden berupa lembar persetujuan. Peneliti memberikan 

penjelasan tentang maksud dan tujuan serta dampak yang bisa terjadi 

selama pengumpulan data untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan responden. Responden yang bersedia diteliti harus 

menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Calon responden 

yang tidak setuju tidak dipaksa dan tetap dihormati haknya.   

b. Kerahasiaan Identitas (anonymity) 

  Kerahasiaan terhadap responden yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini menjadi prioritas dengan cara tidak disebutkan namanya 

dalam kuesioner maupun dalam laporan penelitian dan penamaan hanya 
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dengan menggunakan kode dalam bentuk nomor pada masing-masing 

lembar pengumpulan data. 

c. Kerahasiaan Informasi (confidentially) 

  Segala bentuk informasi yang didapat oleh peneliti dari responden 

dijamin kerahasiannya. 

2. Berbuat Baik dan Menghindari Hal yang Merugikan (Beneficience & Non  

    Maleficience) 

 Peneliti berusaha seoptimal mungkin memberikan manfaat bagi responden 

dengan kerugian yang minimal, bahkan diupayakan untuk tidak mendapat 

kerugian. Agar tujuan penelitian dapat tercapai, peneliti memerhatikan beberapa 

hal, yaitu: 1) meminimalkan risiko penelitian agar sebanding dengan manfaat 

yang diterima; 2) peneliti memerhatikan kesejahteraan responden dengan selalu 

waspada selama pengambilan data dan menghentikan jika terjadi hal-hal yang 

mengganggu kesejahteraan responden; 3) peneliti memberikan kesempatan 

responden untuk memutuskan atau melanjutkan dalam proses pengambilan data 

atau menunda. 

3. Keadilan (Justice)  

 Keterlibatan responden penelitian telah diseleksi melalui simple random 

sampling, dimana calon responden mendapat kesempatan yang sama untuk 

dipilih. Keadilan dalam penelitian ini diterapkan dengan memenuhi hak responden 

untuk mendapatkan penanganan yang sama dan adil, dengan memberikan 

kesempatan yang sama dan menghormati persetujuan dalam informed consent 

yang telah ditandatangani. 
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4.10 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.10.1 Uji validitas 

 Uji validitas pada kuesioner faktor Health Belief Model dan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018 diujikan pada 19 

orang dengan Diabetes mellitus usia 20-59 tahun. Uji validitas ini menggunakan 

SPSS dengan besar r tabel ditentukan sesuai jumlah responden yang diuji dengan 

tingkat signifikasi 5% (0,05) yaitu 0,4821. Kuesioner faktor Health Belief Model 

memiliki hasil r = 0,495 s/d r = 1 dan kuesioner kepatuhan pemenuhan kebutuhan 

gizi memiliki hasil r = 0.588 s/d r = 0.775. Item instrumen dianggap valid atau 

relevan jika r hitung > r tabel yang telah ditentukan. 

4.10.1 Uji reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan metode alpha Cronbach 0 sampai 1 yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 – 0,20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 – 0,40 berarti sedikit reliabel 

3. Nilai alpha Cronbach 0,41 – 0,60 berarti cukup reliabel 

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 – 0,80 berarti reliabel 

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 – 1,00 berarti sangat reliabel 

Tabel 4.3 Hasil uji reliabilitas instrumen (kuesioner) penelitian analisis faktor 
 kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 
 berbasis teori Health Belief Model 
 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Perceived susceptibility 0,804 Reliabel 

Perceived suriouness 0,781 Reliabel 

Perceived benefits 0,802 Reliabel 

Perceived barrier 0,766 Reliabel 
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Cues to action 0,793 Reliabel 

Self efficacy 0,802 Reliabel 

Kepatuhan pemenuhan 
kebutuhan gizi 

0,802 Reliabel 

 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Sebagian besar responden kesulitan dalam mengisi kuesioner dan kurang 

begitu mengerti isi dari kuesioner. Peneliti perlu menjelaskan kembali isi 

kuesioner dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh responden dan 

dalam proses pengisian kuesioner responden dibantu oleh keluarga/saudara, 

sehingga hasil dari kuesioner dapat mempengaruhi persepsi responden. 

2. Kuesioner diadopsi dari penelitian yang bukan tentang Diabetes mellitus. 

Pertanyaan-pertanyaan di dalam isi kuesioner kurang begitu menguatkan, 

sehingga secara konten masih perlu ditelaah kembali oleh orang yang ahli. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di ruang 

rawat inap RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 11 – 21 Juli 2018 dengan 

menyebarkan kuesioner pada 105 responden. Hasil penelitian meliputi: 1) 

gambaran umum lokasi penelitian, 2) karakteristik demografi responden, yaitu 

usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan relative body weight, 3) variabel 

yang diukur meliputi perceived susceptibility, perceived seriousness, perceived 

benefits, perceived barriers, cues to action, dan self efficacy. Dalam bab ini akan 

dibahas pula tentang hubungan perceived susceptibility, perceived seriousness, 

perceived benefits, perceived barriers, cues to action, dan self efficacy terhadap 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi dengan menggunakan perhitungan 

frekuensi dan uji statistik Chi square. Selanjutnya akan dijelaskan hasil penelitian 

sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian, teori, dan penelitian sebelumnya 

pada pembahasan. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (RSUD Kabupaten) Sidoarjo yang 

berlokasi di Jalan Mojopahit No. 667, Sidoarjo, Jawa Timur telah berdiri sejak 

tahun 1972. RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah 

kelas B Pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan telah 

menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan luas tanah 59.000 m2 dan 
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luas bangunan 39.937 m2. Terdapat sekitar 15 tipe ruangan dengan jumlah tempat 

tidur kurang lebih 600 tempat tidur. 

 RSUD Kabupaten Sidoarjo memiliki visi menjadi rumah sakit mandiri 

dengan pelayanan prima, dan misinya meliputi 1) pelayanan kesehatan yang 

prima, 2) pelayanan rujukan di wilayahnya, 3) membangun SDM rumah sakit 

yang profesional, 4) melaksanakan proses pendidikan yang menunjang pelayanan 

kesehatan prima, 5) melaksanakan penelitian, serta 6) mengembangkan teknologi 

informatika dan manajemen 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

 Data karakteristik demografi responden ini menguraikan tentang 

karakteristik responden yang diteliti dengan jumlah 105 responden. Data yang 

akan dibahas meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan relative body 

weight. 

Tabel 5.1 Distribusi Karakteristik Demografi Responden Penelitian Analisis 
 Faktor Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada Klien dengan 
 Diabetes Mellitus Berbasis Teori Health Belief Model 

No. Karakteristik Demografi 
Responden 

Kategori f % 

1. Usia 26-44 2 1.9 
45-59 103 98.1 

Total 105 100 
2. Pendidikan tidak tamat sekolah 14 13.3 

pendidikan dasar 43 41 
pendidikan menengah 31 29.5 

Perguruan Tinggi 17 16.2 
Total 105 100 

3. Pekerjaan tidak bekerja 43 41 
pensiunan 8 7.6 

PNS 9 8.6 
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karyawan 14 13.3 
wiraswasta 24 22.9 
Lain-lain 7 6.7 

Total 105 100 
4. Penghasilan <3.500.000 90 85.7 

≥3.500.000 15 14.3 
Total 105 100 

5. Relative Body Weight kurus 18 17.1 
normal 55 52.4 
gemuk 12 11.4 
obesitas 20 19 

Total 105 100 
 

 Berdasarkan tabel 5.1 tentang karakteristik demografi responden dapat 

dilihat bahwa usia responden terbanyak adalah usia 45-59 tahun dengan jumlah 

103 responden (98.1%). Pendidikan responden didominasi pendidikan dasar 

dengan jumlah 43 responden (41%). Tidak bekerja menjadi jenis pekerjaan 

responden terbanyak dengan jumlah 43 responden (41%). Penghasilan responden 

rata-rata adalah <3.500.000 dengan jumlah 90 responden (85.7%). Relative Body 

Weight responden dalam rentang normal dengan jumlah 55 responden (52.4%). 

5.1.3 Variabel yang diukur 

1. Hubungan antara perceived susceptibility dengan kepatuhan pemenuhan 
kebutuhan gizi 
 

Tabel 5.2 Hubungan antara perceived susceptibility dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health 
 Belief Model 

Perceived 
Susceptibility 

Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Tinggi 21 20 25 23.8 46 43.8 
Rendah 33 31.4 26 24.8 59 56.2 
     105 100 

Uji chi square p = 0,296 
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 Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 

perceived susceptibility tinggi mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi dengan jumlah 25 responden (23.8%), dan responden yang patuh 

berjumlah 21 responden (20%). Sedangkan responden dengan perceived 

susceptibility rendah mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan 

jumlah 33 responden (31.4%), dan responden yang tidak patuh berjumlah 26 

responden (24.8%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana seseorang yang 

mempunyai kerentanan rendah adalah seseorang yang merasa bahwa dirinya 

rentan terhadap suatu penyakit dan akan lebih sering melakukan sesuatu untuk 

mencegah terjadinya penyakit tersebut dengan cara patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi. Hasil uji statistik chi square diperoleh p = 0,296 (α ≤ 0,05) maka 

H1 tidak diterima yang berarti tidak ada hubungan antara perceived susceptibility 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 

mellitus. 

2. Hubungan antara perceived seriousness dengan kepatuhan pemenuhan 
kebutuhan gizi 
 

Tabel 5.3 Hubungan antara perceived seriousness dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health 
 Belief Model 

Perceived 
Seriousness 

Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Tinggi 35 33.3 18 17.2 53 50.5 
Rendah 19 18.1 33 31.4 52 49.5 
     105 100 

Uji chi square p = 0,02 
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 Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 

perceived seriousness tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

dengan jumlah 35 responden (33.3%), dan responden yang tidak patuh berjumlah 

18 responden (17.2%). Sedangkan responden dengan perceived seriousness 

rendah mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 

33 responden (31.4%), dan responden yang patuh berjumlah 19 responden 

(18.1%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keseriusan 

dan parahnya suatu penyakit yang akan diderita seseorang maka semakin besar 

pula usaha untuk mencari tindakan pencegahannya seperti patuh tehadap 

pemenuhan kebutuhan gizi. Hasil uji statistik chi square diperoleh p = 0,02 (α ≤ 

0,05) maka H1 diterima yang berarti ada hubungan antara perceived seriousness 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 

mellitus. 

3. Hubungan antara perceived benefits dengan kepatuhan pemenuhan 
kebutuhan gizi 
 

Tabel 5.4 Hubungan antara perceived benefits dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health 
 Belief Model 

Perceived 
Benefits 

Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Tinggi 27 25.7 21 20 48 45.7 
Rendah 27 25.7 30 28.6 57 54.3 
     105 100 

Uji chi square p = 0,364 
 

 Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 

perceived benefits tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 
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dengan jumlah 27 responden (25.7%), dan responden yang tidak patuh berjumlah 

21 responden (20%). Sedangkan responden dengan perceived benefits rendah 

mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 30 

responden (28.6%), dan responden yang patuh berjumlah 27 responden (25.7%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana seseorang yang mempunyai persepsi 

manfaat rendah tidak dapat patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi karena 

belum merasa ada manfaatnya. Hasil uji statistik chi square diperoleh p = 0,364 (α 

≤ 0,05) maka H1 tidak diterima yang berarti tidak ada hubungan antara perceived 

benefits dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 

mellitus. 

4. Hubungan antara perceived barriers dengan kepatuhan pemenuhan 
kebutuhan gizi 
 

Tabel 5.5 Hubungan antara perceived barriers dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health 
 Belief Model 

Perceived 
Barriers 

Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Tinggi 33 31.4 20 19.1 53 50.5 
Rendah 21 20 31 29.5 52 49.5 
     105 100 

Uji chi square p = 0,025 
 

 Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 

perceived barriers tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

dengan jumlah 33 responden (31.4%), dan responden yang tidak patuh berjumlah 

20 responden (19.1%). Sedangkan responden dengan perceived barriers rendah 

mayoritas tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 31 
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responden (29.5%), dan responden yang patuh berjumlah 21 responden (20%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya persepsi hambatan yang dimiliki 

seseorang dalam menjalankan sesuatu tidak akan membuat seseorang tersebut 

enggan dalam bertindak dan tetap patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

sebab dirinya merasa diuntungkan. Hasil uji statistik chi square diperoleh p = 

0,025 (α ≤ 0,05) maka H1 diterima yang berarti ada hubungan antara perceived 

barriers dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 

mellitus. 

5. Hubungan antara cues to action sub variabel person dengan kepatuhan 
pemenuhan kebutuhan gizi 
 

Tabel 5.6 Hubungan antara cues to action sub variabel person dengan kepatuhan 
 pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis 
 teori Health Belief Model 

Cues to 
Action: 
Person 

Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Istri 17 16.2 14 13.3 31 29.5 
Tenaga 
Kesehatan 

24 22.9 29 27.6 53 50.5 

Kader 2 1.9 0 0 2 1.9 
Teman /  
tetangga 

11 10.5 8 7.6 19 18.1 

     105 100 
Uji chi square p = 0,369 

 

 Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden 

yang patuh ditemukan sejumlah 17 responden (16.2%) mempunyai cues to action 

istri, sejumlah 24 responden (22.9%) cues to action tenaga kesehatan, sejumlah 2 

responden (1.9%) cues to action kader, dan sejumlah 11 responden (10.5%) cues 

to action teman/tetangga. Sedangkan pada responden yang tidak patuh ditemukan 
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sejumlah 14 responden (13.3%) mempunyai cues to action istri, sejumlah 29 

responden (27.6%) cues to action tenaga kesehatan, sejumlah 8 responden (7.6%) 

cues to action teman/tetangga, dan tidak ada responden tidak patuh yang 

mempunyai cues to action kader. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga 

kesehatan merupakan faktor cues to action sub variabel person yang paling 

banyak, tetapi mayoritas tidak patuh akan anjuran atau keputusan yang dibuat oleh 

tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Hasil uji statistik chi square 

diperoleh p = 0,369 (α ≤ 0,05) maka H1 tidak diterima yang berarti tidak ada 

hubungan antara cues to action sub variabel person dengan kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

6. Hubungan antara cues to action sub variabel event dengan kepatuhan 
pemenuhan kebutuhan gizi 
 

Tabel 5.7 Hubungan antara cues to action sub variabel event dengan kepatuhan 
 pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis 
 teori Health Belief Model 

Cues to 
Action: 
Event 

Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Kesadaran 35 33.3 29 27.6 64 60.9 
Dorongan 
Keluarga 

17 16.2 21 20 38 36.2 

Adanya 
Penyuluhan 

2 1.9 1 1 3 2.9 

     105 100 
Uji chi square p = 0,540 

 

 Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden 

yang patuh ditemukan sejumlah 35 responden (33.3%) mempunyai cues to action 

kesadaran, sejumlah 17 responden (16.2%) cues to action dorongan keluarga, dan 

sejumlah 2 responden (1.9%) cues to action adanya penyuluhan. Sedangkan pada 
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responden yang tidak patuh ditemukan sejumlah 29 responden (27.6%) 

mempunyai cues to action kesadaran, sejumlah 21 responden (20%) cues to action 

dorongan keluarga, dan sejumlah 1 responden (1%) cues to action adanya 

penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki 

kesadaran sebagai faktor cues to action sub variabel event maka seseorang 

tersebut akan patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Hasil uji statistik chi 

square diperoleh p = 0,540 (α ≤ 0,05) maka H1 tidak diterima yang berarti tidak 

ada hubungan antara cues to action sub variabel event dengan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

7. Hubungan antara self efficacy dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan 
gizi 
 

Tabel 5.8 Hubungan antara self efficacy dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health 
 Belief Model 

Self Efficacy Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Total 
Patuh Tidak Patuh 

f % f % ∑ % 
Tinggi 29 27.6 16 15.2 45 42.9 
Rendah 25 23.8 35 33.3 60 57.1 
     105 100 

Uji chi square p = 0,021 
  

 Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 

self efficacy tinggi mayoritas patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan 

jumlah 29 responden (27.6%), dan responden yang tidak patuh berjumlah 16 

responden (15.2%). Sedangkan responden dengan self efficacy rendah mayoritas 

tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dengan jumlah 35 responden 

(33.3%), dan responden yang patuh berjumlah 25 responden (23.8%). Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tidak memiliki keyakinan akan 

kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu masalah maka mereka cenderung 

untuk tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dan perilaku yang 

ditampilkan juga akan mengarah bukan pada perilaku positif. Hasil uji statistik chi 

square diperoleh p = 0,021 (α ≤ 0,05) maka H1 diterima yang berarti ada 

hubungan antara self efficacy dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada 

klien dengan Diabetes mellitus. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1  Hubungan antara perceived susceptibility dengan kepatuhan 
 pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan faktor perceived 

susceptibility dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa 

mayoritas responden penelitian memiliki perceived susceptibility yang rendah. 

Responden yang memiliki perceived susceptibility rendah cenderung memilih 

patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Sedangkan responden yang memiliki 

perceived susceptibility tinggi cenderung memilih tidak patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi. Hasil uji stastistik menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara perceived susceptibility dengan pemenuhan kebutuhan gizi pada 

klien dengan Diabetes mellitus. 

 Menurut Notoadmojo (2007), agar seseorang bertindak untuk mengobati  

atau mencegah penyakitnya, ia harus merasakan bahwa ia rentan (susceptibility) 

terhadap penyakit tersebut. Persepsi kerentanan mengacu pada keyakinan tentang 

kemungkinan mendapatkan penyakit atau kondisi. Selain itu juga persepsi 

subjektif seseorang akan pemahaman kondisinya, dan risiko mendapat suatu 
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kondisi tertentu (Becker, 1974). Konsep struktur model Health Belief Model yang 

dikemukanakan oleh Resenstock (2004) dalam Champion & Skinner (2008) 

menjelaskan bahwa jika perceived susceptibility atau persepsi terhadap kerentanan 

seseorang baik/positif, maka akan menyebabkan munculnya perilaku pencegahan 

terhadap resiko juga akan besar. Seseorang akan mengambil tindakan untuk 

mencegah, menyaring, atau mengendalikan penyakit jika mereka percaya bahwa 

mereka rentan terhadap penyakit itu, terutama jika mereka melihat penyakit itu 

berpotensi memiliki konsekuensi serius bagi mereka. Mereka juga percaya bahwa 

dengan mengikuti tindakan kesehatan yang disarankan (misalnya, skrining), 

mereka akan dapat mengurangi kerentanan mereka atau keparahan penyakit 

(Joseph, et al.2009). Kerentanan menderita penyakit adalah salah satu dari banyak 

persepsi yang digunakan dalam mendorong seseorang dalam menerima perilaku 

sehat. Semakin besar penerimaan terhadap risiko, semakin besar kemungkinan 

terciptanya perilaku yang dapat menurunkan risiko. Ketika seseorang percaya 

bahwa mereka berisiko terhadap sebuah penyakit, mereka akan lebih sering 

melakukan sesuatu untuk mencegah penyakitnya tersebut. Namun, sebaliknya 

ketika seseorang percaya bahwa tidak berisiko atau memiliki risiko susceptibility 

yang rendah, maka perilaku tidak sehat cenderung dihasilkan. Persepsi dari 

peningkatan susceptibility atau risiko dihubungkan dengan perilaku sehat dan 

penurunan susceptibility pada perilaku tidak sehat. 

 Menurut peneliti yang menyebabkan seseorang memiliki perceived 

susceptibility yang rendah dikarenakan seseorang tersebut percaya bahwa mereka 

tidak berisiko, tetapi disini seseorang tersebut lebih sering melakukan sesuatu 

untuk mencegah terjdinya penyakit walaupun mereka percaya bahwa mereka tidak 
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berisiko. Responden nomor 20 merasa telah patuh terhadap pemenuhan kebutuhan 

gizi karena percaya bahwa responden tersebut tidak berisiko dengan penyakitnya, 

dan bisa dibuktikan dengan tingkat Relative Body Weight yang dimiliki yaitu 

normal. Berbeda dengan responden nomor 30 yang merasa tidak patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi karena percaya bahwa dirinya berisiko dengan 

penyakitnya dan memiliki tingkat Relative Body weight yaitu gemuk. Bisa 

dikatakan bahwa responden tersebut memiliki perceived susceptibility yang tinggi 

karena percaya bahwa berisiko dan tidak melakukan sesuatu untuk mencegah 

penyakitnya. 

5.2.2  Hubungan antara perceived seriousness dengan kepatuhan 
 pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan faktor perceived 

seriousness dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa 

mayoritas responden penelitian memiliki perceived seriousness yang tinggi. 

Responden yang memiliki perceived seriousness tinggi cenderung memilih patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Sedangkan responden yang memiliki 

perceived seriousness rendah cenderung memilih tidak patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi. Hasil uji stastistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

perceived seriousness dengan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan 

Diabetes mellitus. 

 Berdasarkan teori Becker (1974) dalam Notoadmodjo (2007), keseriusan 

yang dirasakan (perceived seriousness) adalah tindakan individu untuk mencari 

pengobatan dan pencegahan penyakit akan didorong pula oleh keseriusan penyakit 

tersebut terhadap individu atau masyarakat. Persepsi terhadap keseriusan dapat 

terbentuk dari informasi medis dan pengetahuan individu tentang kesulitan dari 
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sebuah penyakit tercipta atau mempengaruhi hidup mereka secara umum. Pada 

saat persepsi keseriusan yang terjadi berasal dari informasi medik atau 

pengetahuan, hal tersebut akan membuat keyakinan seseorang akan kesusahan 

akibat penyakit menghasilkan suatu tindakan pencegahan kesehatan (Rosenstock, 

1997). Keparahan yang dirasakan dikombinasikan dengan kerentanan yang 

dirasakan membentuk ancaman yang dirasakan, yang dapat mempengaruhi 

bagaimana orang memproses informasi kesehatan dan bagaimana termotivasi 

mereka mungkin untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Keparahan konsekuensi 

yang dirasakan dapat berhubungan dengan kejadian yang diantisipasi yang 

mungkin terjadi di masa depan, atau ke negara operan seperti masalah kesehatan 

yang sudah ada sebelumnya. Intinya, keparahan yang dirasakan adalah persepsi 

tentang seberapa serius masalah kesehatan atau penyakit adalah jika seseorang 

mengontraknya (Witte, et al.2010). Keparahan adalah bagian dari penilaian 

pertama (ancaman) setelah terpapar pesan banding rasa takut. Jika keparahan yang 

dirasakan dan kerentanan yang dirasakan dinilai tinggi, maka individu akan 

terlibat dalam penilaian kedua (coping) dengan menilai baik efikasi diri dan 

respon. Jika kedua penilaian efikasi dinilai cukup tinggi, maka seorang individu 

akan termotivasi untuk mengurangi ancaman (dengan mengadopsi rekomendasi 

pesan). Jika satu atau kedua penilaian efikasi tidak cukup tinggi, maka individu 

akan termotivasi untuk mengurangi ketakutan dengan sejumlah strategi yang 

berbeda (Rogers, 1983). 

 Perbedaan jumlah responden antara yang memiliki perceived seriousness 

tinggi dan perceived seriousness rendah hanya sedikit yaitu 1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih ada responden yang belum merasakan dampak buruk 
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dari ketidakpatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. Sedangkan sebagian besar 

responden memiliki perceived seriousness tinggi, ini artinya sebagian besar 

responden merasakan adanya dampak buruk yang akan dia dapatkan jika tidak 

patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Responden nomor 50 memilih patuh 

karena merasakan adanya dampak buruk yang akan didapatkan jika tidak patuh 

seperti kesehatan, kondisi keluarga, kehidupan sosial. Namun ada juga beberapa 

responden yang memiliki perceived seriousness yang rendah. Responden nomor 

27 memilikinya, karena merasa belum ada dampak buruk jika tidak patuh dan 

memiliki tingkat Relative Body Weight yaitu kurus. Jadi menurut peneliti 

responden yang memiliki perceived seriousness rendah dan lebih memilih tidak 

patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, mereka belum merasakan dampak 

buruk dari ketidakpatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. 

5.2.3  Hubungan antara perceived benefits dengan kepatuhan  pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan faktor perceived benefits 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa mayoritas 

responden penelitian memiliki perceived benefits yang rendah. Responden yang 

memiliki perceived benefits rendah cenderung memilih tidak patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi. Sedangkan responden yang memiliki perceived 

benefits tinggi cenderung memilih patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. 

Hasil uji stastistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara benefits dengan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

 Sesuatu yang dianggap menguntungkan akan merangsang individu 

melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan (Notoatmodjo, 2007). 

Individu yang merasa dirinya sangat rentan terhadap serangan penyakit-penyakit 
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serius dan mematikan, maka individu tersebut akan melakukan tindakan tertentu 

dan tindakan yang dilakukan tergantung pada manfaat yang akan dirasakan 

nantinya. Persepsi positif ini sangat berperan penting pada perilaku seseorang 

dalam mengambil suatu keputusan kesehatan atas dirinya ataupun lingkungannya. 

Besarnya keuntungan atau manfaat yang didapat dari suatu tindakan pencegahan 

maka akan semakin besar peluang individu tersebut menjalankan tindakan 

pencegahan penyakit. Akan tetapi bila manfaat yang dirasakan kecil dari suatu 

tindakan pencegahan penyakit maka kemungkinan tindakan yang akan dilakukan 

untuk pencegahan akan semakin kecil (Hall, 2011). Notoadmodjo (2010) 

mengemukakan perilaku merupakan suatu respon seseorang terhadap rangsangan. 

Respon dapat berbentuk respon pasif, yaitu respon yang terjadi di dalam diri 

manusia, dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain seperti berpikir, 

sikap dan pengetahuan. Keyakinan dan persepsi dapat dikaitkan dengan motivasi 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Seseorang akan mengambil tindakan 

untuk mencegah, menyaring, atau mengendalikan penyakit jika mereka percaya 

bahwa manfaat dari mengambil tindakan yang disarankan lebih besar daripada 

hambatan yang dirasakan atau biaya untuk melakukannya (Joseph, et al.2009). 

 Menurut peneliti yang menyebabkan seseorang memiliki perceived 

benefits yang rendah dikarenakan mereka belum merasakan manfaat yang 

didapatkan jika patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, karena penyakit yang 

diderita kemungkinan besar akan dapat timbul kembali. Sehingga ketika 

seseorang merasakan seperti itu perilaku untuk berusaha mendapatkan manfaat 

tersebut masih kurang. Responden nomor 77 masih belum bisa merasakan 

manfaatnya jika patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi karena masih bisa 
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menyebabkan komplikasi yang lebih berat, belum bisa memenuhi kebutuhan gizi 

sehari-hari dan tidak efektif juga memiliki tingkat Relative Body Weight yaitu 

kurus. Rendahnya manfaat yang dirasakan oleh individu tidak akan dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu bentuk perilaku dalam mendapatkan 

manfaat tersebut. 

5.2.4  Hubungan antara perceived barriers dengan kepatuhan  pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan faktor perceived barriers 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa mayoritas 

responden penelitian memiliki perceived barriers yang tinggi. Responden yang 

memiliki perceived barriers tinggi cenderung memilih patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi. Sedangkan responden yang memiliki perceived barriers rendah 

cenderung memilih tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Hasil uji 

stastistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara perceived barriers dengan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

 Menurut Health Belief Model (HBM) kemungkinan individu akan 

melakukan tindakan pencegahan tergantung secara langsung pada hasil dari dua 

keyakinan atau penilaian kesehatan yaitu ancaman yang dirasakan dari sakit dan 

pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian (Machfoedz, 2006). Rintangan 

yang ditemukan dalam melakukan tindakan pencegahan akan mempengaruhi 

besar kecilnya usaha dari individu tersebut. Bila masalah yang dihadapi dalam 

tindakan pencegahan penyakit sangat besar maka persepsi untuk melakukan 

tindakan itu semakin kecil, tapi bila masalah yang dihadapi kecil maka akan 

semakin besar bagi individu untuk melaksanakan tindakan pencegahan tersebut 
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(Hall, 2011). Berdasarkan Julinawati et.al (2013) menyatakan bahwa perceived 

barriers terdiri atas beberapa komponen, seperti kondisi yang memalukan, 

ketakutan akan rasa sakit, pengetahuan dan kewaspadaan, sikap, kesulitan dalam 

mendapatkan, kurangnya dukungan, waktu dan biaya. Persepsi hambatan 

digunakan untuk menjelaskan mengapa individu gagal mengadopsi ukuran 

kesehatan preventif. Hambatan yang dirasakan secara konsisten merupakan 

prediktor terkuat dari apakah seorang individu mengadopsi tindakan kesehatan 

preventif. Persepsi hambatan terhadap makanan juga bisa memengaruhi perilaku 

diet. Individu menganggap konsumsi buah dan sayuran serta daging menjadi 

komponen penting dari diet yang sehat.  Sementara kebanyakan orang menyadari 

apa yang merupakan diet sehat, survei asupan makanan menunjukkan bahwa 

banyak yang diet tetapi tidak makan dalam memenuhi rekomendasi untuk 

kesehatan (Morrow, et al.2016). 

 Menurut peneliti responden yang memiliki perceived barriers rendah dan 

lebih memilih tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, mereka akan 

enggan dalam bertindak sebab dirinya merasa tidak diuntungkan. Responden 

nomor 4 merasa tidak memiliki hambatan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

dan cenderung tidak patuh karena tidak ada dukungan dari orang-orang sekitarnya 

sehingga diriya enggan dalam bertindak. Akan tetapi responden nomor 25 

memiliki hambatan dari kondisi kesehatannya kalau tidak patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi. Tingginya hambatan dalam menjalankan sesuatu tidak 

akan membuat seseorang enggan dalam bertindak sebab dirinya merasa 

diuntungkan. 
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5.2.5  Hubungan antara cues to action dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 

  Hasil penelitian tentang hubungan cues to action sub variabel 

person terhadap pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memilih tenaga kesehatan sebagai cues to action sub variabel person. 

Selanjutnya adalah istri, teman/tetangga, dan kader. Hasil uji stastistik 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara cues to action sub variabel person 

dengan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan cues to action sub variabel 

event terhadap pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa yang menjadi cues 

to action sub variabel event untuk bertindak dalam kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi sebagian besar adalah kesadaran. Disusul dengan alasan dorongan 

keluarga dan adanya penyuluhan. Responden yang memiliki cues to action event 

kesadaran didominasi responden patuh. Sedangkan responden yang memiliki cues 

to action event dorongan keluarga didominasi oleh responden tidak patuh. 

Mayoritas responden meskipun ada dorongan dari keluarga untuk patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi, namun semua keputusan untuk apa yang akan 

dikonsumsi tergatung dari keinginan responden. Adanya penyuluhan juga dapat 

mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. 

 Cues to action merupakan tanda/sinyal yang menyebabkan seseorang 

untuk bergerak ke arah perilaku pencegahan. Perilaku seseorang tergantung pada 

informasi yang diterimanya selama melakukan interaksi sosial secara terus 

menerus. Jika informasi yang diterima benar, seseorang akan menjalaninya 

dengan benar demikian juga sebaliknya. Jadi dorongan dari lingkungan sosial juga 
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mempunyai peranan yang cukup tinggi dalam perubahan perilaku (Notoatmodjo, 

2007). Isyarat untuk bertindak dapat mencakup isyarat eksternal seperti kampanye 

media massa, pengaruh sosial, atau isyarat internal seperti perubahan negatif 

dalam keadaan tubuh atau persepsi gejala. Lebih umum, isyarat untuk bertindak 

dapat berupa peristiwa, orang, atau hal-hal yang memacu orang untuk mengubah 

perilaku mereka (Orji, 2012). Menurut Health Belief Model, intervensi dapat 

meningkatkan ancaman yang dirasakan melalui isyarat untuk bertindak. Sebagai 

pemicu perilaku yang dicatat sebagai pesan yang paling persuasif, isyarat baru 

tampaknya paling efektif untuk bertindak daripada mendidik pasien untuk 

meningkatkan manfaat yang dirasakan atau mengurangi hambatan yang dirasakan 

(Burner, 2014). 

 Tenaga kesehatan merupakan sosok yang masih dianggap panutan di 

masyarakat, sehingga anjuran atau keputusan yang dibuat akan dilaksanakan oleh 

masyarakat. Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi mayoritas responden 

masih ada yang merasa tidak patuh. Istri justru merupakan faktor cues to action 

sub variabel person yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi, meskipun ada pula yang tidak patuh. Teman/tetangga dan kader 

juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa istri 

merupakan faktor cues to action yang paling dapat memberikan pengaruh pada 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. Namun tidak dapat dipungkiri tenaga 

kesehatan merupakan faktor cues to action yang paling banyak, tetapi mayoritas 

tidak patuh akan anjuran atau keputusan yang dibuat oleh tenaga kesehatan. 
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 Berdasarkan hasil analisis uji statistik disimpulkan bahwa cues to action 

baik personal (person) atau kejadian (event) tidak memiliki hubungan terhadap 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. Meskipun adanya dukungan dari istri, 

tenaga kesehatan, kader, teman/tetangga yang dapat mendorong seseorang untuk 

bergerak atau melakukan tindakan, tetapi kalau keputusan seseorang tersebut tidak 

menginginkannya maka akan terjadi suatu ketidakpatuhan. Faktor situasional 

(event) dapat membuat seseorang berada dalam kondisi terjepit atau khawatir, 

sehingga didapatkan respon emosional yang membuat seseorang merasa terdorong 

untuk melakukan sesuatu. Namun hal tersebut jika tidak sesuai dengan keinginan 

seseorang maka seseorang tersebut akan menolaknya. Sehingga ketika seseorang 

mendapatkan atau dalam suatu keadaan yang mengharuskan memilih suatu 

perilaku, dan juga medapatkan dukungan dari sekitar, makan orang tersebut akan 

memilih untuk memutuskan sendiri. 

5.2.6  Hubungan antara self efficacy dengan kepatuhan pemenuhan 
 kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan faktor self efficacy dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki self efficacy yang rendah. Responden yang memiliki self efficacy rendah 

cenderung memilih tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi. Sedangkan 

responden yang memiliki self efficacy tinggi cenderung memilih patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi. Hasil uji stastistik menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara self efficacy dengan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 

mellitus. 

 Self efficacy adalah kepercayaan seseorang pada kemampuannya dalam 

melakukan suatu hal. Kepercayaan seseorang akan kemampuan untuk melakukan 
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suatu tindakan dengan berhasil (Bandura, 1997 dalam Jones and Barlett, 2008). 

Jika seseorang percaya bahwa sebuah perilaku baru bermanfaat untuk mereka, 

namun mereka berfikir tidak mampu untuk melaksanakannya, maka perilaku baru 

tersebut tidak akan dicoba untuk dilaksanakan. Self efficacy menentukan 

bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi diri dan berperilaku. Keyakian 

tersebut menghasilkan efek yang beragam melalui empat proses, yaitu kognitif, 

motivasi, afektif dan proses seleksi (Bandura, 1994). Berdasarkan teori HBM, 

keyakinan individu terhadap kemampuannya dapat menentukan bagaimana 

mereka berperilaku, berpikir, dan bereaksi terhadap situasi yang tidak 

menyenangkan. Diketahui bahwa bagaimana pandangan seseorang akan 

kemampuan dirinya secara langsung akan mempengaruhi rangkaian perilaku yang 

ditampilkan. Ketika seseorang beranggapan dirinya mampu patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi maka perilaku yang ditampilkan juga akan mengarah 

pada perilaku positif berkelanjutan (Rosenstock, 1974). Self efficacy mengacu 

pada keyakinan pribadi atau kepercayaan individu pada kemampuannya sendiri 

untuk melakukan tugas yang ditentukan secara efektif. Teori self efficacy 

menekankan bahwa tindakan manusia dan kesuksesan bergantung pada seberapa 

dalam interaksi antara pikiran pribadi seseorang dan tugas yang diberikan (Yusuf, 

2011). 

 Menurut peneliti responden yang memiliki self efficacy rendah, mereka 

tidak memiliki kemampuan diri untuk menyelesaikan suatu masalah dan 

cenderung tidak patuh serta perilaku yang ditampilkan juga akan tidak positif. 

Seperti halnya responden nomor 27 yang merasa tidak baik jika patuh dan akan 

terus tidak patuh hingga jangka waktu ke depan sehingga memiliki tingkat 
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Relative Body Weight yaitu kurus. Berbanding terbalik dengan responden nomor 6 

yang akan selalu patuh untuk jangka waktu ke depan sehingga memiliki tingkat 

Relative Body Weight yaitu normal. Ketika seseorang memiliki keyakinan akan 

kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu masalah maka seseorang tersebut 

akan cenderung untuk patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dan perilaku 

yang ditampilkan juga akan mengarah pada perilaku positif. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

1. Perceived susceptibility pada klien dengan Diabetes mellitus tidak 

memiliki hubungan dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, 

perceived susceptibility yang rendah cenderung memilih patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi 

2. Perceived seriousness pada klien dengan Diabetes mellitus memiliki 

hubungan dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, perceived 

seriousness yang tinggi cenderung memilih patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi 

3. Perceived benefits pada klien dengan Diabetes mellitus tidak memiliki 

hubungan dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, perceived 

benefits yang tinggi cenderung memilih patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi 

4. Perceived barriers pada klien dengan Diabetes mellitus memiliki 

hubungan dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, perceived 

barriers yang tinggi cenderung memilih patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi 

5. Cues to action pada klien dengan Diabetes mellitus tidak memiliki 

hubungan dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, cues to action 

person dari tenaga kesehatan cenderung memilih tidak patuh dan cues to 

action event berupa kesadaran cenderung memilih patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi 
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6. Self efficacy pada klien dengan Diabetes mellitus memiliki hubungan 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi, self efficacy yang rendah 

cenderung memilih tidak patuh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

6.2 Saran 

1. Bagi Perawat 

Petugas kesehatan khususnya perawat hendaknya bisa lebih meningkatkan 

kepatuhan responden dengan cara memberikan edukasi tentang pentingnya 

pemenuhan kebutuhan gizi pada penderita Diabetes mellitus. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan untuk turut memberikan kebijakan terkait perawatan pasien 

Diabetes mellitus di rumah sakit yang diarahkan kepada manfaat dan 

keyakinan serta bekal pengetahuan dalam mengatasi hambatan bagi 

responden untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi. 

3. Bagi Peneliti Selajutnya 

Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi rujukan serta perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terkait faktor yang turut mempengaruhi perilaku 

dalam Health Belief Model seperti tujuan kepatuhan, tingkat pengetahuan, 

serta pengembangan HBM untuk intervensi guna meningkatkan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi. 
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Lampiran 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

Judul Penelitian: Analisis Faktor Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada 

Klien dengan Diabetes Mellitus Berbasis Health Belief Model  

Tujuan 

Tujuan Umum 

menjelaskan berbagai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemenuhan 

kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus berbasis teori Health Belief 

Model 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis hubungan antara perceived susceptibility (persepsi kerentanan) 

dengan  kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

2. Menganalisis hubungan antara perceived seriousness (persepsi keseriusan) 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

3. Menganalisis hubungan antara perceived benefits (persepsi manfaat) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

4. Menganalisis hubungan antara perceived barriers (persepsi hambatan) 

dengan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

5. Menganalisis hubungan antara cues to action (isyarat bertindak) dengan 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 

6. Menganalisis hubungan antara self efficacy (efikasi diri) dengan kepatuhan 

pemenuhan kebutuhan gizi pada klien Diabetes mellitus 
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Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga tidak ada perlakuan 

apapun untuk subjek. Subjek hanya terlibat sebagai responden yang akan diminta 

untuk mengisi kuesioner tentang perceived susceptibility, perceived seriousness, 

perceived benefits, perceived barrier, perceived self efficacy dan cues to action 

terhadap kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes 

mellitus. Subjek akan diberikan penjelasan penelitian sebelum diberikan 

kuesioner, dan kontrak waktu sekitar 20 menit untuk mengisi kuesioner. 

Manfaat 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan tentang 

kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi pada klien dengan Diabetes mellitus. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya mengisi kuesioner. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sekarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya insentif untuk subjek 

Oleh karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada intensif berupa uang 

yang akan diberikan kepada responden. Responden hanya akan diberikan 

souvenir. 
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Lampiran 2 

Prosedur Penelitian 
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Lampiran 3 

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan proses penyelesaian tugas akhir (Skripsi) Program 

Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dengan ini 

saya: 

 Nama   : Ahmad Putro Pramono 

 NIM   : 131411131024 

 No. Handphone : 085806674417 

 Akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor Kepatuhan 

Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada Klien dengan Diabetes Mellitus Berbasis Health 

Belief Model". 

 Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi lembar 

kuesioner yang telah saya persiapkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan 

saya akan menjamin kerahasiaan pendapat yang telah Anda berikan. Informasi 

yang Anda berikan hanya akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu 

keperawatan dan tidak akan digunakan untuk hal yang lain. Sebagai bukti 

kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon Anda untuk 

menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. Partisipasi Anda 

mengisi formulir ini sangat saya hargai, dan atas perhatian serta kesediaannya 

saya ucapkan terima kasih. 

Sidoarjo, ……………………. 

Hormat Saya, 

 

 

Ahmad Putro Pramono 

NIM. 131411131024 
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Lampiran 4 

INFORMED CONSENT 

(PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

No. Handphone : 

Alamat   : 

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan 

Gizi pada Klien dengan Diabetes Mellitus Berbasis Health Belief Model” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 

3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Responden mendapat kesempatan megajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya: 

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA * 

secara sukarela untuk menjadi responden penelitian dengan penuh kesadaran serta 

tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya 

tanpa ada tekanan dari pihak manapun. 

Sidoarjo, ……………………. 

 Peneliti      Responden 

 

 

Ahmad Putro Pramono    (…………………………) 
 NIM. 131411131024 

Saksi, 
 
 
 

(…………………………) 
* coret salah satu 
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Lampiran 5 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI 
PADA KLIEN DENGAN DIABETES MELLITUS 

BERBASIS TEORI HEALTH BELIEF MODEL 
 

Kode Responden : 

Tanggal Pengisian : 

Petujuk Pengisian : 

1. Kuesioner ini diisi oleh responden 

2. Isilah kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai 

3. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban a, b, c dan seterusnya sesuai 

dengan kondisi saat ini 

 

Data Demografi 

1. Usia 

a. 20-25 tahun 

b. 26-44 tahun 

c. 45-59 tahun 

2. Pendidikan terakhir 

a. Tidak tamat sekolah/tidak tamat SD 

b. Tamat SD/sederajat 

c. Tamat SMP/sederajat 

d. Tamat SMA/sederajat 

e. Perguruan Tinggi 

3. Jenis pekerjaan 

a. Belum/TIdak Bekerja 

b. Pensiunan 

c. PNS 

d. TNI/POLRI 

e. Karyawan/Buruh 

f. Wiraswasta 
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g. Lain-lain, sebutkan ….. 

4. Penghasilan perbulan 

a. < Rp 1.400.000 

b. Rp 1.400.000 – Rp 3.700.000 

c. > Rp 3.700.000 

 

5. Tinggi Badan = …….. cm 

6. Berat Badan = …….. kg 

7. RBW = …….. % 
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Kuesioner Faktor Health Belief Model (HBM) 

Petujuk Pengisian : 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban atau penilaian yang ada di 

sebelah kanan pernyataan yang Anda anggap benar dan sesuai dengan 

yang anda fikirkan/rasakan 

2. Pilihan jawabannya sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

A. Perceived Susceptibility 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya merasa jika saya tidak patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, 

penyakit Diabetes mellitus saya tidak 

akan kunjung membaik 

    

2. Secara tidak langsung saya masih 

mempunyai peluang besar untuk tidak 

patuh terhadap pemenuhan kebutuhan 

gizi 

    

3. Saya merasa masih tidak patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

untuk Diabetes mellitus 

    

4. Ada kemungkinan besar komplikasi 

penyakit Diabetes mellitus saya akan 

kambuh kembali 

    

5. Saya sangat khawatir bahwa perilaku 

tidak patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi tersebut akan 

menyebabkan komplikasi yang lebih 

berat 
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B. Perceived Seriousness 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Memikirkan tentang penyakit Diabetes 

mellitus membuat saya cemas 

    

2. Ketika saya memikirkan penyakit 

Diabetes mellitus saya, saya merasa 

sangat terganggu 

    

3. Jika komplikasi penyakit Diabetes 

mellitus saya kambuh, akan 

berpengaruh bagi kesehatan saya 

    

4. Jika komplikasi penyakit Diabetes 

mellitus saya kambuh akan 

berpengaruh bagi kondisi keluarga 

    

5. Penyakit Diabetes mellitus yang saya 

derita membuat keharmonisan rumah 

tangga saya berkurang 

    

6. Jika komplikasi penyakit Diabetes 

mellitus saya kambuh, saya cemas tidak 

bisa membiayai kehidupan keluarga 

    

7. Jika komplikasi penyakit Diabetes 

mellitus saya kambuh akan berdampak 

bagi kehidupan sosial 

    

8. Jika komplikasi penyakit Diabetes 

mellitus saya kambuh, waktu saya 

dengan keluarga kurang maksimal 
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C. Perceived Benefits 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya mendapat keuntungan jika patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

    

2. Patuh terhadap nutrisi yang sesuai bisa 

membantu saya untuk tidak 

menyebabkan komplikasi yang lebih 

berat 

    

3. Patuh akan nutrisi yang sesuai bisa 

membantu saya memenuhi kebutuhan 

gizi sehari-hari 

    

4. Patuh terhadap nutrisi yang sesuai bisa 

membantu saya mengkonsumsi 

makanan bergizi 

    

5. Saya tidak khawatir dengan penyakit 

Diabetes mellitus kalau saya patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

    

6. Menurut saya patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi sangat 

efektif untuk penderita Diabetes 

mellitus 
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D. Perceived Barriers 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Suatu hal yang memalukan jika saya 

tidak dapat patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi 

    

2. Tidak patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi membuat saya takut 

tidak kunjung sembuh dari komplikasi 

penyakit Diabetes mellitus 

    

3. Tidak patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi terasa mengganggu 

kesehatan saya 

    

4. Tidak patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi berdampak buruk bagi 

saya 

    

5. Orang-orang di sekitar saya tidak 

mendukung saya untuk patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi 

    

6. Patuh terhadap nutrisi yang sesuai 

mengganggu saya untuk mengkonsumsi 

berbagai makanan 

    

7. Patuh terhadap nutrisi yang sesuai 

membutuhkan kebiasaan, dan itu hal 

yang sulit 

    

8. Saya merasa khawatir tidak bisa patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

    

9. Menurut saya, biaya untuk patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi itu 

mahal 
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E. Cues to Action 

Pilihlah jawaban yang menurut anda paling berpengaruh 

1. Saya melakukan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi atas dukungan: 

a. Istri 

b. Tenaga kesehatan (perawat/dokter) 

c. Kader 

d. Tokoh masyarakat/pemuka agama 

e. Teman/tetangga 

2. Alasan saya melakukan kepatuhan pemenuhan kebutuhan gizi adalah: 

a. Kesadaran 

b. Dorongan keluarga 

c. Adanya penyuluhan 

 

F. Self Efficacy 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya memutuskan sendiri untuk patuh 

terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 

    

2. Saya mengetahui cara dan kegunaan 

dari patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi 

    

3. Keputusan patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi, tergantung pada saya 

    

4. Saya selalu patuh terhadap pemenuhan 

kebutuhan gizi 

    

5. Saya merasa lebih baik jika patuh 

terhadap pemenuhan kebutuha gizi 

    

6. Saya akan terus patuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan gizi untuk 

jangka waktu ke depan 
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Kuesioner Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada Klien dengan 

Diabetes Mellitus 

Oleh: Ifan Nurhidayat 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya makan tepat waktu sesuai jadwal 

makan yang sudah dikonsultasikan ke 

dokter, perawat, atau petugas kesehatan 

lain 

    

2. Saya makan lebih dari tiga kali sehari     

3. Saya makan makanan sesuai dengan 

anjuran dokter, perawat, atau petugas 

kesehatan lain 

    

4. Saya tidak makan makanan yang 

mengandung banyak lemak seperti 

santan, makanan cepat saji, dan goreng-

gorengan 

    

5. Saya tidak menggunakan pemanis 

khusus untuk penderita diabetes seperti 

gula jagung saat ingin mengkonsumsi 

makanan dan minuman manis 

    

6. Saya tidak mengkonsumsi sayur dan 

buah sesuai dengan saran yang 

dianjurkan oleh dokter, perawat, atau 

petugas kesehatan lain setiap hari 

    

 

Terima kasih Anda telah mengisi kuesioner 
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Lampiran 6 
Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 7 
Surat Ijin Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 8 
Sertifikat Laik Etik KEPK Fakultas Keperawatan UNAIR 
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Lampiran 9 
Sertifikat Laik Etik KEPK RSUD Kabupaten Sidoarjo 
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Lampiran 10 
Surat Pengambilan Data 
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Lampiran 11 
Surat Ijin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 
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Lampiran 12 
Surat Ijin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo 
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Lampiran 13 
Surat Ijin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo 
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Lampiran 14 

Distribusi Frekuensi 

 
Frequencies 

Statistics 

 Usia Pendidikan Pekerjaan Penghasilan RBW 

N 
Valid 105 105 105 105 105 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.98 3.12 3.32 1.50 2.32 

Median 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 

Std. Deviation .137 1.306 2.306 .735 .976 

 
Frequency Table 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

26-44 tahun 2 1.9 1.9 1.9 

45-59 tahun 103 98.1 98.1 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 
Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak tamat sekolah 14 13.3 13.3 13.3 

tamat SD 24 22.9 22.9 36.2 

tamat SMP 19 18.1 18.1 54.3 

tamat SMA 31 29.5 29.5 83.8 

Perguruan Tinggi 17 16.2 16.2 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN... AHMAD PUTRO PRAMONO



132 
 

 

 

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak bekerja 43 41.0 41.0 41.0 

pensiunan 8 7.6 7.6 48.6 

PNS 9 8.6 8.6 57.1 

Karyawan 14 13.3 13.3 70.5 

Wiraswasta 24 22.9 22.9 93.3 

lain-lain 7 6.7 6.7 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 
Penghasilan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<1.400.000 67 63.8 63.8 63.8 

1.400.000-3.700.000 23 21.9 21.9 85.7 

>3.700.000 15 14.3 14.3 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 
RBW 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurus 18 17.1 17.1 17.1 

normal 55 52.4 52.4 69.5 

gemuk 12 11.4 11.4 81.0 

obesitas 20 19.0 19.0 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Lampiran 15 

Hasil Uji Statistik Chi Square 

Uji Chi square Perceived Susceptibility 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Susceptibility * 

Kepatuhan Diet 

105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

 
Perceived Susceptibility * Kepatuhan Diet Crosstabulation 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Perceived Susceptibility 

Tinggi 

Count 21 25 46 

Expected Count 23.7 22.3 46.0 

% within Perceived 

Susceptibility 

45.7% 54.3% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 38.9% 49.0% 43.8% 

% of Total 20.0% 23.8% 43.8% 

Rendah 

Count 33 26 59 

Expected Count 30.3 28.7 59.0 

% within Perceived 

Susceptibility 

55.9% 44.1% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 61.1% 51.0% 56.2% 

% of Total 31.4% 24.8% 56.2% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Perceived 

Susceptibility 

51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.094
a
 1 .296   

Continuity Correction
b
 .721 1 .396   

Likelihood Ratio 1.095 1 .295   
Fisher's Exact Test    .330 .198 

Linear-by-Linear Association 1.083 1 .298   
N of Valid Cases 105     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.34. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .102 .296 

N of Valid Cases 105  

 
Frequencies 

Statistics 

 Perceived 

Susceptibility 

Kepatuhan Diet 

N 
Valid 105 105 

Missing 0 0 

Mean 1.56 1.49 

Median 2.00 1.00 

Std. Deviation .499 .502 

 
 
Frequency Table 

Perceived Susceptibility 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 46 43.8 43.8 43.8 

Rendah 59 56.2 56.2 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Kepatuhan Diet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Patuh 54 51.4 51.4 51.4 

Tidak Patuh 51 48.6 48.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perceived Susceptibility 105 1 2 1.56 .499 

Kepatuhan Diet 105 1 2 1.49 .502 

Valid N (listwise) 105     
 
Correlations 

Correlations 

 Perceived 

Susceptibility 

Kepatuhan Diet 

Perceived Susceptibility 

Pearson Correlation 1 -.102 

Sig. (2-tailed)  .300 

N 105 105 

Kepatuhan Diet 

Pearson Correlation -.102 1 

Sig. (2-tailed) .300  

N 105 105 
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Uji Chi square Perceived Seriousness 
 
Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Seriousness * 

Kepatuhan Diet 

105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

 
Perceived Seriousness * Kepatuhan Diet Crosstabulation 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Perceived Seriousness 

Tinggi 

Count 35 18 53 

Expected Count 27.3 25.7 53.0 

% within Perceived Seriousness 66.0% 34.0% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 64.8% 35.3% 50.5% 

% of Total 33.3% 17.1% 50.5% 

Rendah 

Count 19 33 52 

Expected Count 26.7 25.3 52.0 

% within Perceived Seriousness 36.5% 63.5% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 35.2% 64.7% 49.5% 

% of Total 18.1% 31.4% 49.5% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Perceived Seriousness 51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.144
a
 1 .002   

Continuity Correction
b
 8.001 1 .005   

Likelihood Ratio 9.281 1 .002   
Fisher's Exact Test    .003 .002 

Linear-by-Linear Association 9.057 1 .003   
N of Valid Cases 105     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.26. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .283 .002 

N of Valid Cases 105  

 
Frequencies 

Statistics 

 Perceived 

Seriousness 

Kepatuhan Diet 

N 
Valid 105 105 

Missing 0 0 

Mean 1.50 1.49 

Median 1.00 1.00 

Std. Deviation .502 .502 

 
Perceived Seriousness 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 53 50.5 50.5 50.5 

Rendah 52 49.5 49.5 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Kepatuhan Diet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Patuh 54 51.4 51.4 51.4 

Tidak Patuh 51 48.6 48.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perceived Seriousness 105 1 2 1.50 .502 

Kepatuhan Diet 105 1 2 1.49 .502 

Valid N (listwise) 105     
 
Correlations 

Correlations 

 Perceived 

Seriousness 

Kepatuhan Diet 

Perceived Seriousness 

Pearson Correlation 1 .295
**
 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 105 105 

Kepatuhan Diet 

Pearson Correlation .295
**
 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 105 105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Chi square Perceived Benefits 

 
Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Benefits * Kepatuhan 

Diet 

105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

 
Perceived Benefits * Kepatuhan Diet Crosstabulation 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Perceived Benefits 

Tinggi 

Count 27 21 48 

Expected Count 24.7 23.3 48.0 

% within Perceived Benefits 56.3% 43.8% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 50.0% 41.2% 45.7% 

% of Total 25.7% 20.0% 45.7% 

Rendah 

Count 27 30 57 

Expected Count 29.3 27.7 57.0 

% within Perceived Benefits 47.4% 52.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 50.0% 58.8% 54.3% 

% of Total 25.7% 28.6% 54.3% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Perceived Benefits 51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .823
a
 1 .364   

Continuity Correction
b
 .506 1 .477   

Likelihood Ratio .824 1 .364   
Fisher's Exact Test    .434 .239 

Linear-by-Linear Association .815 1 .367   
N of Valid Cases 105     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .088 .364 

N of Valid Cases 105  

 
Frequencies 

Statistics 

 Perceived 

Benefits 

Kepatuhan Diet 

N 
Valid 105 105 

Missing 0 0 

Mean 1.54 1.49 

Median 2.00 1.00 

Std. Deviation .501 .502 

 
Frequency Table 

Perceived Benefits 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 48 45.7 45.7 45.7 

Rendah 57 54.3 54.3 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Kepatuhan Diet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Patuh 54 51.4 51.4 51.4 

Tidak Patuh 51 48.6 48.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
 
Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perceived Benefits 105 1 2 1.54 .501 

Kepatuhan Diet 105 1 2 1.49 .502 

Valid N (listwise) 105     
 
Correlations 

Correlations 

 Perceived 

Benefits 

Kepatuhan Diet 

Perceived Benefits 

Pearson Correlation 1 .089 

Sig. (2-tailed)  .369 

N 105 105 

Kepatuhan Diet 

Pearson Correlation .089 1 

Sig. (2-tailed) .369  

N 105 105 
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Uji Chi square Perceived Barriers 
 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Barriers * Kepatuhan 

Diet 

105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

 
Perceived Barriers * Kepatuhan Diet Crosstabulation 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Perceived Barriers 

Tinggi 

Count 33 20 53 

Expected Count 27.3 25.7 53.0 

% within Perceived Barriers 62.3% 37.7% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 61.1% 39.2% 50.5% 

% of Total 31.4% 19.0% 50.5% 

Rendah 

Count 21 31 52 

Expected Count 26.7 25.3 52.0 

% within Perceived Barriers 40.4% 59.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 38.9% 60.8% 49.5% 

% of Total 20.0% 29.5% 49.5% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Perceived Barriers 51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.030
a
 1 .025   

Continuity Correction
b
 4.192 1 .041   

Likelihood Ratio 5.071 1 .024   
Fisher's Exact Test    .032 .020 

Linear-by-Linear Association 4.982 1 .026   
N of Valid Cases 105     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.26. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .214 .025 

N of Valid Cases 105  
 
Frequencies 

Statistics 

 Perceived Barriers Kepatuhan Diet 

N 
Valid 105 105 

Missing 0 0 

Mean 1.50 1.49 

Median 1.00 1.00 

Std. Deviation .502 .502 

 
Frequency Table 

Perceived Barriers 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 53 50.5 50.5 50.5 

Rendah 52 49.5 49.5 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Kepatuhan Diet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Patuh 54 51.4 51.4 51.4 

Tidak Patuh 51 48.6 48.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 
 
Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perceived Barriers 105 1 2 1.50 .502 

Kepatuhan Diet 105 1 2 1.49 .502 

Valid N (listwise) 105     
 
Correlations 

Correlations 

 Perceived Barriers Kepatuhan Diet 

Perceived Barriers 

Pearson Correlation 1 .219
*
 

Sig. (2-tailed)  .025 

N 105 105 

Kepatuhan Diet 

Pearson Correlation .219
*
 1 

Sig. (2-tailed) .025  

N 105 105 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Chi square Cues to Action 
 
Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Cues to Action Person * 

Kepatuhan Diet 

105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

Cues to Action Event * 

Kepatuhan Diet 

105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

 
Cues to Action Person * Kepatuhan Diet 

Crosstab 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Cues to Action 

Person 

Istri 

Count 17 14 31 

Expected Count 15.9 15.1 31.0 

% within Cues to Action Person 54.8% 45.2% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 31.5% 27.5% 29.5% 

% of Total 16.2% 13.3% 29.5% 

Tenaga Kesehatan 

Count 24 29 53 

Expected Count 27.3 25.7 53.0 

% within Cues to Action Person 45.3% 54.7% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 44.4% 56.9% 50.5% 

% of Total 22.9% 27.6% 50.5% 

Kader 

Count 2 0 2 

Expected Count 1.0 1.0 2.0 

% within Cues to Action Person 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 3.7% 0.0% 1.9% 

% of Total 1.9% 0.0% 1.9% 

Teman atau 

Tetangga 

Count 11 8 19 

Expected Count 9.8 9.2 19.0 

% within Cues to Action Person 57.9% 42.1% 100.0% 
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% within Kepatuhan Diet 20.4% 15.7% 18.1% 

% of Total 10.5% 7.6% 18.1% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Cues to Action Person 51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.153
a
 3 .369 

Likelihood Ratio 3.926 3 .270 

Linear-by-Linear Association .261 1 .609 

N of Valid Cases 105   

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is .97. 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .171 .369 

N of Valid Cases 105  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN... AHMAD PUTRO PRAMONO



147 
 

 

 

 

 

Cues to Action Event * Kepatuhan Diet 

 
Crosstab 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Cues to Action 

Event 

Kesadaran 

Count 35 29 64 

Expected Count 32.9 31.1 64.0 

% within Cues to 

Action Event 

54.7% 45.3% 100.0% 

% within Kepatuhan 

Diet 

64.8% 56.9% 61.0% 

% of Total 33.3% 27.6% 61.0% 

Dorongan Keluarga 

Count 17 21 38 

Expected Count 19.5 18.5 38.0 

% within Cues to 

Action Event 

44.7% 55.3% 100.0% 

% within Kepatuhan 

Diet 

31.5% 41.2% 36.2% 

% of Total 16.2% 20.0% 36.2% 

Adanya Penyuluhan 

Count 2 1 3 

Expected Count 1.5 1.5 3.0 

% within Cues to 

Action Event 

66.7% 33.3% 100.0% 

% within Kepatuhan 

Diet 

3.7% 2.0% 2.9% 

% of Total 1.9% 1.0% 2.9% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Cues to 

Action Event 

51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan 

Diet 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.232
a
 2 .540 

Likelihood Ratio 1.239 2 .538 

Linear-by-Linear Association .333 1 .564 

N of Valid Cases 105   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1.46. 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .108 .540 

N of Valid Cases 105  
 
Frequencies 

Statistics 

 Cues to Action 

Person 

Cues to Action 

Event 

Kepatuhan Diet 

N 
Valid 105 105 105 

Missing 0 0 0 

Mean 2.27 1.42 1.49 

Median 2.00 1.00 1.00 

Std. Deviation 1.375 .551 .502 

 
Frequency Table 

Cues to Action Person 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Istri 31 29.5 29.5 29.5 

Tenaga Kesehatan 53 50.5 50.5 80.0 

Kader 2 1.9 1.9 81.9 

Teman atau Tetangga 19 18.1 18.1 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Cues to Action Event 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Kesadaran 64 61.0 61.0 61.0 

Dorongan Keluarga 38 36.2 36.2 97.1 

Adanya Penyuluhan 3 2.9 2.9 100.0 

Total 105 100.0 100.0  

 
Kepatuhan Diet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Patuh 54 51.4 51.4 51.4 

Tidak Patuh 51 48.6 48.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Cues to Action Person 105 1 5 2.27 1.375 

Cues to Action Event 105 1 3 1.42 .551 

Kepatuhan Diet 105 1 2 1.49 .502 

Valid N (listwise) 105     
 
Correlations 

 

Correlations 

 Cues to Action 

Person 

Cues to Action 

Event 

Kepatuhan Diet 

Cues to Action Person 

Pearson Correlation 1 -.022 -.050 

Sig. (2-tailed)  .824 .611 

N 105 105 105 

Cues to Action Event 

Pearson Correlation -.022 1 .057 

Sig. (2-tailed) .824  .566 

N 105 105 105 
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Kepatuhan Diet 

Pearson Correlation -.050 .057 1 

Sig. (2-tailed) .611 .566  

N 105 105 105 
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Uji Chi square Self Efficacy 
 
Crosstabs 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Self Efficacy * Kepatuhan Diet 105 100.0% 0 0.0% 105 100.0% 

 
Self Efficacy * Kepatuhan Diet Crosstabulation 

 Kepatuhan Diet Total 

Patuh Tidak Patuh 

Self Efficacy 

Tinggi 

Count 29 16 45 

Expected Count 23.1 21.9 45.0 

% within Self Efficacy 64.4% 35.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 53.7% 31.4% 42.9% 

% of Total 27.6% 15.2% 42.9% 

Rendah 

Count 25 35 60 

Expected Count 30.9 29.1 60.0 

% within Self Efficacy 41.7% 58.3% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 46.3% 68.6% 57.1% 

% of Total 23.8% 33.3% 57.1% 

Total 

Count 54 51 105 

Expected Count 54.0 51.0 105.0 

% within Self Efficacy 51.4% 48.6% 100.0% 

% within Kepatuhan Diet 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 51.4% 48.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.341
a
 1 .021   

Continuity Correction
b
 4.468 1 .035   

Likelihood Ratio 5.398 1 .020   
Fisher's Exact Test    .030 .017 

Linear-by-Linear Association 5.290 1 .021   
N of Valid Cases 105     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.86. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .220 .021 

N of Valid Cases 105  
 
Frequencies 

Statistics 

 Self Efficacy Kepatuhan Diet 

N 
Valid 105 105 

Missing 0 0 

Mean 1.57 1.49 

Median 2.00 1.00 

Std. Deviation .497 .502 

 
Frequency Table 

Self Efficacy 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 45 42.9 42.9 42.9 

Rendah 60 57.1 57.1 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
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Kepatuhan Diet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Patuh 54 51.4 51.4 51.4 

Tidak Patuh 51 48.6 48.6 100.0 

Total 105 100.0 100.0  
 
Descriptives 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Self Efficacy 105 1 2 1.57 .497 

Kepatuhan Diet 105 1 2 1.49 .502 

Valid N (listwise) 105     
 
Correlations 

Correlations 

 Self Efficacy Kepatuhan Diet 

Self Efficacy 

Pearson Correlation 1 .226
*
 

Sig. (2-tailed)  .021 

N 105 105 

Kepatuhan Diet 

Pearson Correlation .226
*
 1 

Sig. (2-tailed) .021  

N 105 105 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 16 
Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada Klien dengan 
Diabetes Mellitus 

 
Uji Validitas 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 total 

soal1 

Pearson Correlation 1 .462
*
 .305 .224 .287 .150 .588

**
 

Sig. (2-tailed)  .046 .204 .357 .234 .539 .008 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal2 

Pearson Correlation .462
*
 1 .192 .418 .337 .075 .669

**
 

Sig. (2-tailed) .046  .431 .075 .158 .761 .002 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal3 

Pearson Correlation .305 .192 1 .546
*
 .288 .215 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .204 .431  .016 .232 .377 .009 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal4 

Pearson Correlation .224 .418 .546
*
 1 .653

**
 .144 .752

**
 

Sig. (2-tailed) .357 .075 .016  .002 .557 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal5 

Pearson Correlation .287 .337 .288 .653
**

 1 .322 .775
**

 

Sig. (2-tailed) .234 .158 .232 .002  .178 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal6 

Pearson Correlation .150 .075 .215 .144 .322 1 .513
*
 

Sig. (2-tailed) .539 .761 .377 .557 .178  .025 

N 19 19 19 19 19 19 19 

total 

Pearson Correlation .588
**

 .669
**

 .581
**

 .752
**

 .775
**

 .513
*
 1 

Sig. (2-tailed) .008 .002 .009 .000 .000 .025  

N 19 19 19 19 19 19 19 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 19 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.802 7 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 36.58 47.813 .619 .787 

soal2 36.63 44.357 .916 .757 

soal3 36.47 47.485 .755 .781 

soal4 36.89 44.099 .805 .760 

soal5 36.63 45.468 .797 .768 

soal6 36.79 45.287 .785 .767 

total 20.00 13.556 1.000 .899 
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Lampiran 17 
Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner Faktor Health Belief Model (HBM) 
 

Uji Validitas Perceived Susceptibility 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 total 

soal1 

Pearson Correlation 1 .602
**

 .360 .943
**

 .364 .771
**

 

Sig. (2-tailed)  .006 .130 .000 .125 .000 

N 19 19 19 19 19 19 

soal2 

Pearson Correlation .602
**

 1 .664
**

 .534
*
 .844

**
 .940

**
 

Sig. (2-tailed) .006  .002 .018 .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 

soal3 

Pearson Correlation .360 .664
**

 1 .349 .419 .719
**

 

Sig. (2-tailed) .130 .002  .143 .074 .001 

N 19 19 19 19 19 19 

soal4 

Pearson Correlation .943
**

 .534
*
 .349 1 .373 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .018 .143  .116 .000 

N 19 19 19 19 19 19 

soal5 

Pearson Correlation .364 .844
**

 .419 .373 1 .794
**

 

Sig. (2-tailed) .125 .000 .074 .116  .000 

N 19 19 19 19 19 19 

total 

Pearson Correlation .771
**

 .940
**

 .719
**

 .750
**

 .794
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000  

N 19 19 19 19 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas Perceived Susceptibility 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 19 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.804 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 24.42 35.480 .722 .780 

soal2 24.58 31.257 .919 .734 

soal3 24.68 34.784 .646 .779 

soal4 24.47 36.152 .702 .786 

soal5 24.53 33.152 .730 .762 

total 13.63 10.468 1.000 .851 
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Uji Validitas Perceived Seriousness 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 total 

soal1 

Pearson 

Correlation 

1 .495
*
 .665

**
 .649

**
 .366 .454 .547

*
 .795

**
 .831

**
 

Sig. (2-tailed)  .031 .002 .003 .123 .051 .015 .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal2 

Pearson 

Correlation 

.495
*
 1 .287 .356 .918

**
 .558

*
 .594

**
 .640

**
 .810

**
 

Sig. (2-tailed) .031  .234 .135 .000 .013 .007 .003 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal3 

Pearson 

Correlation 

.665
**

 .287 1 .692
**

 .263 .277 .315 .332 .651
**

 

Sig. (2-tailed) .002 .234  .001 .276 .251 .189 .165 .003 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal4 

Pearson 

Correlation 

.649
**

 .356 .692
**

 1 .417 .028 .218 .526
*
 .659

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .135 .001  .076 .909 .370 .021 .002 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal5 

Pearson 

Correlation 

.366 .918
**

 .263 .417 1 .513
*
 .546

*
 .508

*
 .757

**
 

Sig. (2-tailed) .123 .000 .276 .076  .025 .016 .026 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal6 

Pearson 

Correlation 

.454 .558
*
 .277 .028 .513

*
 1 .750

**
 .552

*
 .678

**
 

Sig. (2-tailed) .051 .013 .251 .909 .025  .000 .014 .001 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal7 

Pearson 

Correlation 

.547
*
 .594

**
 .315 .218 .546

*
 .750

**
 1 .688

**
 .767

**
 

Sig. (2-tailed) .015 .007 .189 .370 .016 .000  .001 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal8 

Pearson 

Correlation 

.795
**

 .640
**

 .332 .526
*
 .508

*
 .552

*
 .688

**
 1 .837

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .165 .021 .026 .014 .001  .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

total 

Pearson 

Correlation 

.831
**

 .810
**

 .651
**

 .659
**

 .757
**

 .678
**

 .767
**

 .837
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .002 .000 .001 .000 .000  

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas Perceived Seriousness 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 19 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.781 9 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 43.21 76.398 .804 .751 

soal2 44.05 76.386 .778 .751 

soal3 43.37 77.357 .590 .759 

soal4 43.26 78.982 .611 .763 

soal5 44.05 76.275 .715 .752 

soal6 43.58 79.035 .634 .763 

soal7 43.74 77.760 .733 .757 

soal8 43.68 75.117 .807 .746 

total 23.26 21.871 1.000 .886 
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Uji Validitas Perceived Benefits 

 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 total 

soal1 

Pearson Correlation 1 .868
**

 .703
**

 .484
*
 .406 .868

**
 .896

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .036 .084 .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal2 

Pearson Correlation .868
**

 1 .868
**

 .601
**

 .262 .901
**

 .932
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .007 .279 .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal3 

Pearson Correlation .703
**

 .868
**

 1 .839
**

 .258 .746
**

 .896
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .287 .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal4 

Pearson Correlation .484
*
 .601

**
 .839

**
 1 .307 .601

**
 .761

**
 

Sig. (2-tailed) .036 .007 .000  .200 .007 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal5 

Pearson Correlation .406 .262 .258 .307 1 .262 .495
*
 

Sig. (2-tailed) .084 .279 .287 .200  .279 .031 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal6 

Pearson Correlation .868
**

 .901
**

 .746
**

 .601
**

 .262 1 .909
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .007 .279  .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

total 

Pearson Correlation .896
**

 .932
**

 .896
**

 .761
**

 .495
*
 .909

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .031 .000  

N 19 19 19 19 19 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas Perceived Benefits 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 19 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.802 7 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 37.58 33.591 .874 .765 

soal2 37.74 31.871 .914 .749 

soal3 37.58 33.591 .874 .765 

soal4 37.58 35.480 .723 .784 

soal5 37.58 36.702 .417 .802 

soal6 37.74 32.094 .884 .752 

total 20.53 10.041 1.000 .900 
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Uji Validitas Perceived Barriers 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 total 

soal1 

Pearson 

Correlation 

1 .274 .362 .582
**

 .800
**

 1.000
**

 .362 .201 .653
**

 .801
**

 

Sig. (2-tailed)  .257 .128 .009 .000 .000 .128 .409 .002 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal2 

Pearson 

Correlation 

.274 1 .300 .259 .164 .274 .300 .951
**

 -.048 .583
**

 

Sig. (2-tailed) .257  .212 .283 .502 .257 .212 .000 .846 .009 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal3 

Pearson 

Correlation 

.362 .300 1 .460
*
 .255 .362 1.000

**
 .327 .328 .745

**
 

Sig. (2-tailed) .128 .212  .047 .292 .128 .000 .172 .170 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal4 

Pearson 

Correlation 

.582
**

 .259 .460
*
 1 .447 .582

**
 .460

*
 .197 .315 .695

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .283 .047  .055 .009 .047 .419 .189 .001 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal5 

Pearson 

Correlation 

.800
**

 .164 .255 .447 1 .800
**

 .255 .102 .523
*
 .670

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .502 .292 .055  .000 .292 .678 .022 .002 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal6 

Pearson 

Correlation 

1.000
**

 .274 .362 .582
**

 .800
**

 1 .362 .201 .653
**

 .801
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .257 .128 .009 .000  .128 .409 .002 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal7 

Pearson 

Correlation 

.362 .300 1.000
**

 .460
*
 .255 .362 1 .327 .328 .745

**
 

Sig. (2-tailed) .128 .212 .000 .047 .292 .128  .172 .170 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal8 

Pearson 

Correlation 

.201 .951
**

 .327 .197 .102 .201 .327 1 .131 .578
**

 

Sig. (2-tailed) .409 .000 .172 .419 .678 .409 .172  .592 .010 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

soal9 

Pearson 

Correlation 

.653
**

 -.048 .328 .315 .523
*
 .653

**
 .328 .131 1 .586

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .846 .170 .189 .022 .002 .170 .592  .008 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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total 

Pearson 

Correlation 

.801
**

 .583
**

 .745
**

 .695
**

 .670
**

 .801
**

 .745
**

 .578
**

 .586
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .000 .001 .002 .000 .000 .010 .008  

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas Perceived Barriers 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 19 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.766 10 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 53.74 62.538 .777 .744 

soal2 54.26 62.427 .520 .748 

soal3 54.11 59.988 .698 .734 

soal4 53.89 61.099 .645 .740 

soal5 53.84 61.251 .615 .741 

soal6 53.74 62.538 .777 .744 

soal7 54.11 59.988 .698 .734 

soal8 54.32 62.895 .519 .750 

soal9 53.84 63.696 .537 .752 

total 28.58 17.257 1.000 .852 
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Uji Validitas Self Efficacy 

 

Correlations 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 total 

soal1 

Pearson Correlation 1 .638
**

 .497
*
 .473

*
 .427 .338 .675

**
 

Sig. (2-tailed)  .003 .030 .041 .068 .157 .002 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal2 

Pearson Correlation .638
**

 1 .754
**

 .773
**

 .712
**

 .698
**

 .932
**

 

Sig. (2-tailed) .003  .000 .000 .001 .001 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal3 

Pearson Correlation .497
*
 .754

**
 1 .617

**
 .634

**
 .449 .789

**
 

Sig. (2-tailed) .030 .000  .005 .004 .054 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal4 

Pearson Correlation .473
*
 .773

**
 .617

**
 1 .522

*
 .692

**
 .845

**
 

Sig. (2-tailed) .041 .000 .005  .022 .001 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal5 

Pearson Correlation .427 .712
**

 .634
**

 .522
*
 1 .791

**
 .833

**
 

Sig. (2-tailed) .068 .001 .004 .022  .000 .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

soal6 

Pearson Correlation .338 .698
**

 .449 .692
**

 .791
**

 1 .824
**

 

Sig. (2-tailed) .157 .001 .054 .001 .000  .000 

N 19 19 19 19 19 19 19 

total 

Pearson Correlation .675
**

 .932
**

 .789
**

 .845
**

 .833
**

 .824
**

 1 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000  

N 19 19 19 19 19 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas Self Efficacy  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 19 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.802 7 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 36.58 47.813 .619 .787 

soal2 36.63 44.357 .916 .757 

soal3 36.47 47.485 .755 .781 

soal4 36.89 44.099 .805 .760 

soal5 36.63 45.468 .797 .768 

soal6 36.79 45.287 .785 .767 

total 20.00 13.556 1.000 .899 
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