BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengetahuan
2.1.1 Pengertian
Pengetahuan adalah hasil yang terjadi setelah seseorang
melakukan suatu penginderaan pada suatu obyek. Penginderaan
tersebut terjadi melalui panca indera yaitu indera penglihat,
pendengar, pencium, perasa, dan indera peraba. Namun sebagian besar
pengetahuan manusia didapat melalui indera penglihat dan pendengar.
Berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan yaitu dengan inisiatif
sendiri maupun dari orang lain dengan melihat atau mendengar
kenyataan atau melalui komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar,
dan sebagainya. Pengetahuan dapat diperoleh juga melalui proses
belajar dan pengalaman yang sifatnya formal ataupun informal
(Notoatmodjo, 2012).
2.1.2 Domain Kognitif Pengetahuan
Menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan tercakup dalam
domain kognitif yang memiliki enam tingkatan:
1.

Tahu (know)
Tahu didefinisikan sebagai mengingat suatu materi yang
dipelajari sebelumnya. Dalam pengetahuan tingkat ini termasuk
mengingat kembali sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang telah
dipelajari dan berbagai rangsangan yang diterima. Oleh karena
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itu, tingkatan tahu ini merupakan tingkatan pengetahuan paling
rendah. Suatu cara untuk mengukur bahwa seseorang tahu tentang
apa saja yang telah dipelajari antara lain mampu menyebutkan,
menguraikan, dan mendefinisikan.
2.

Memahami (comprehension)
Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan
dengan benar tentang obyek yang telah diperoleh dan diketahui
serta mampu menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
Seseorang yang telah memahami obyek atau materi tersebut harus
mampu menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan,
meramalkan, dan sebagainya.

3.

Aplikasi (application)
Aplikasi merupakan kemampuan menggunakan materi yang
telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi
dapat didefinisikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus,
prinsip, metode, dan sebagainya dalam konteks yang lain.

4.

Analisis (analysis)
Analisis diartikan sebagai suatu kemampuan menjabarkan
materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi
masih dalam satu struktur organisasi dan masih berkaitan antara
satu sama lain. Kemampuan ini dapat diukur melalui penggunaan
kata kerja seperti mampu menggambarkan, membedakan,
memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.
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5.

Sintesis (syntesis)
Sintesis
menghubungkan

menunjuk

pada

bagian-bagian

ke

kemampuan
dalam

suatu

untuk
bentuk

keseluruhan yang baru. Sintesis adalah kemampuan menyusun
formulasi baru dari beberapa formulasi yang telah ada. Misalnya
dapat menyusun, merencanakan, menyesuaikan terhadap teori
atau rumusan yang ada.
6.

Evaluasi (evaluation)
Evaluasi

erat

kaitannya

dengan

kemampuan

untuk

melakukan penilaian atau justifikasi pada suatu obyek. Penilaian
didasarkan pada kriteria yang ditentukan sendiri atau dengan
menggunakan kriteria-kriteria yang ada. Misalnya mampu
membandingkan antara anak yang kurang gizi dengan yang cukup
gizi, mampu menafsirkan sebab-sebab mengapa beberapa orang
ibu dengan balita tidak bersedia ikut posyandu dan sebagainya.
2.1.3 Cara Memperoleh Pengetahuan
Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa berikut cara-cara
untuk memperoleh pengetahuan, antara lain:
1. Cara Tradisional
Cara yang digunakan seseorang untuk memperoleh sebuah
kebenaran dari pengetahuan sebelum metode ilmiah atau metode
penemuan secara logis dan sistemik ditemukan.
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Cara-cara penemuan tradisional meliputi:
a. Cara Coba-Salah (Trial and Error)
Cara yang dilakukan dalam memecahkan masalah
menggunakan suatu kemungkinan. Jika kemungkinan tersebut
gagal maka dimunculkan kemungkinan kedua. Apabila
kemungkinan yang kedua tidak berhasil dicoba dengan
kemungkinan ketiga dan seterusnya sampai masalah yang ada
bisa diatasi. Oleh sebab itu disebut metode trial and error.
b. Cara Kekuasaan atau Otoritas
Dalam kehidupan manusia sehari-hari, sangat banyak
tradisi dan kebiasaan yang dilakukan tanpa melalui penalaran
apakah hal tersebut baik. Kebiasaan yang seperti ini turuntemurun diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dapat
dikatakan bahwa pengetahuan didapat melalui kekuasaan dan
otoritas baik tradisi, otoritas pemimpin agama, otoritas
pemerintah, maupun para ahli ilmu pengetahuan. Prinsipnya
seseorang menerima opini yang dikemukakan oleh seseorang
yang memiliki otoritas tanpa menguji atau membuktikan
kebenarannya terlebih dulu baik berdasarkan fakta maupun
penalaran sendiri.
c. Melalui Pengalaman Pribadi
Pengalaman merupakan guru terbaik, demikian bunyi
pepatah yang memiliki maksud bahwa pengalaman adalah
sumber atau cara untuk mendapatkan pengetahuan.
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d. Berdasarkan Jalan Pikiran
Cara berpikir manusia berkembang seiring dengan
kemajuan zaman. Di sini manusia mampu menggunakan
penalaran. Demi mendapatkan suatu kebenaran manusia
menggunakan jalan pikir, melalui induksi ataupun deduksi.
2. Cara Modern
Cara ini lebih logis, sistematis, dan ilmiah untuk
mendapatkan pengetahuan. Cara modern yang lebih populer
disebut metodologi penelitian (research methodology).
2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
Menurut Notoatmodjo (2010) pengetahuan dapat dipengaruhi
oleh faktor internal yang meliputi pendidikan, pekerjaan, umur, dan
faktor eksternal meliputi lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya.
1.

Faktor Internal, meliputi:
a. Pendidikan
Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bimbingan
yang diberikan terhadap suatu perkembangan menuju ke arah
cita-cita tertentu. Pendidikan diperlukan untuk mendapat
informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan
sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi
pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima
informasi.
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b. Pekerjaan
Notoatmodjo (2010) mengatakan seseorang yang sibuk
dengan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari hanya memiliki
waktu yang sedikit sekali untuk memperoleh informasi dan
akan menyebabkan sedikitnya pengetahuan yang didapat.
c. Umur
Menurut Elisabeth H dikutip oleh Nursalam (2003) usia
adalah umur individu yang terhitung sejak saat dilahirkan
sampai berulang tahun. Semakin cukup umur maka tingkat
kekuatan dan kematangan seseorang dalam berpikir dan
bekerja akan lebih matang.
2. Faktor Eksternal, meliputi:
a. Faktor Lingkungan
Menurut Ann. Mariner dikutip oleh Nursalam (2003)
lingkungan adalah seluruh kondisi di sekitar manusia yang
dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan orang
atau kelompok.
b. Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Sosial merupakan variabel yang menggambarkan
kehidupan seseorang. Ekonomi yang kurang memadai akan
menyebabkan seseorang kurang memanfaatkan layanan
kesehatan yang tersedia misalnya untuk membayar obat dan
transportasi. Kondisi perekonomian dalam keluarga yang
relatif cukup akan mampu menyediakan fasilitas yang
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dibutuhkan dan tidak akan mengalami kesulitan dalam
pemenuhan kebutuhan hidup. Budaya seperti kebiasaan
makan,

susunan

genetika,

dan

mengakibatkan suatu perbedaan

gaya

hidup

dapat

yang mempengaruhi

pengetahuan (Notoatmodjo, 2003).
2.1.5 Kriteria Pengetahuan
Arikunto (2006) menyatakan bahwa pengetahuan seseorang
dapat diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu:
1. Baik

: Hasil persentase 76%-100%

2. Cukup : Hasil persentase 56%-75%
3. Kurang : Hasil persentase 55%
2.2 Konsep Diabetes Mellitus
2.2.1 Pengertian
Diabetes Mellitus (DM) berdasarkan American Diabetes
Association/ADA (2010) merupakan sekelompok gangguan metabolik
yang ditandai oleh hiperglikemia akibat kegagalan dalam sekresi
insulin, kerja insulin, atau keduanya. Perkeni (2011) menyatakan
bahwa seseorang didiagnosa DM apabila memiliki gejala yang khas
poliuria, polidipsi, dan polifagi disertai kadar gula darah sewaktu
≥200 mg/dl dan gula darah puasa ≥126 mg/dl.
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2.2.2 Etiologi
Menurut

Wijaya

(2013),

etiologi

DM

sesuai

dengan

klasifikasinya:
1. DM tipe I (IDDM/Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
Tipe DM dimana terjadi kekurangan insulin total atau hampir
total yang apabila penderita tidak diberikan insulin maka dapat
mengakibatkan kematian dalam beberapa hari oleh karena
ketoasidosis. Adapun faktor penyebabnya:
a. Faktor Genetik
Peningkatan kerentanan sel-sel beta dan perkembangan
antibodi autoimun terhadap penghancuran sel-sel beta.
b. Faktor Infeksi virus
Terjadi pada seseorang yang peka secara genetik terhadap
suatu infeksi virus.
c. Faktor Imunitas
Respon autoimun yang abnormal yaitu jaringan normal
diserang oleh antibodi karena dianggap jaringan asing.
2. DM Tipe II (NIDDM/Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
Tipe DM dimana penderita hanya menunjukkan defisiensi
insulin relatif dan meskipun di antara mereka mungkin banyak
yang memerlukan suplementasi insulin (insulin requiring) namun
tidak akan terjadi kematian oleh sebab ketoasidosis walaupun
insulin eksogen dihentikan.

16

DM tipe II bisa disebabkan oleh beberapa hal:
a. Obesitas
Kegemukan

dapat

mengakibatkan

tubuh

seseorang

menjadi resisten terhadap hormon insulin. Beberapa sel tubuh
mengalami persaingan ketat dengan jaringan lemak untuk
menyerap insulin. Akibatnya organ pankreas akan dipacu
dengan keras untuk memproduksi insulin sebanyak-banyaknya
sehingga pankreas menjadi kelelahan dan akhirnya rusak. Oleh
karena itu, penting untuk membatasi makanan tinggi kalori.
b. Usia
Seseorang dengan usia yang sudah tua akan mengalami
kecenderungan organ-organ tubuh mulai melemah. Begitupula
dengan kepekaan terhadap insulin. Bahkan seorang wanita yang
telah mengalami menopause cenderung akan lebih tidak peka
terhadap hormon insulin sehingga berpotensi terserang DM.
c. Riwayat Keluarga
Genetik memiliki kontribusi besar yang tidak dapat
dianggap remeh untuk individu terkena DM. Agar seseorang
dapat terhindar dari DM oleh karena genetik perlu memperbaiki
pola makan dan pola hidup.
d. Kurangnya Aktivitas Fisik
Kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor yang cukup besar
bagi individu untuk mengalami kegemukan dengan melemahnya
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kerja organ vital seperti jantung, liver, ginjal, dan pankreas
sehingga memicu terjadinya DM.
3. DM Malnutrisi
Seseorang yang mengalami kekurangan protein kronik dapat
menyebabkan terjadinya hipofungsi pankreas di dalam tubuh.
4. DM Tipe Lain
a.

Penyakit pankreas seperti pankreatitis, kanker pankreas, dsb.

b.

Penyakit hormonal yaitu akromegali, merangsang sekresi selsel beta sehingga hiperaktif yang akhirnya rusak.

c.

Obat-obatan seperti aloxan streptozokin (sitotoksin terhadap
sel-sel beta) serta derivat thiazide (menurunkan insulin).

2.2.3 Patofisiologi
Tubuh manusia memerlukan energi untuk menjalankan berbagai
fungsi sel dengan baik. Energi tersebut bersumber dari karbohidrat,
protein, dan lemak yang di dalam tubuh mengalami pemecahan
menjadi zat yang lebih sederhana dan proses pengolahan berlanjut.
Proses pembentukan energi terutama yang bersumber dari glukosa
membutuhkan metabolisme yang rumit. Insulin berperan penting di
dalam proses metabolisme dan bertugas memasukkan glukosa ke
dalam sel yang kemudian dirubah menjadi energi (Suiraoka, 2012).
Normalnya, insulin yang diproduksi oleh sel β pankreas
mengatur glukosa sedemikian rupa sehingga kadar di dalam darah
menjadi aman baik keadaan puasa maupun sesudah makan. Kadar
glukosa darah yang normal antara 70-140 mg/dl. Insulin merupakan
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suatu hormon atau zat yang dihasilkan oleh sel β pankreas. Setiap
pankreas mengandung 100.000 pulau langerhans dan setiap pulau
berisi 100 sel β (Suiraoka, 2012).
Tubuh relatif kekurangan insulin pada keadaan DM sehingga
pengaturan glukosa darah menjadi kacau. Walaupun kadar glukosa
darah meningkat, pemecahan protein dan lemak menjadi glukosa
melalui glukoneogenesis di hati tidak dapat dihambat karena
kurangnya insulin ataupun resisten sehingga terus terjadi peningkatan
kadar glukosa darah. Sehingga berakibat terjadi beberapa gejala khas
DM seperti poliuria, polidipsi, polifagia, lemas, dan penurunan berat
badan. Jika dibiarkan berlarut-larut maka keadaan ini dapat
mengakibatkan terjadinya kegawatan DM yaitu ketoasidosis yang
biasanya menyebabkan kematian (Suiraoka, 2012).
2.2.4 Manifestasi Klinis
Menurut Suiraoka (2012) tanda gejala DM dibagi ke dalam dua
kelompok, yakni akut dan kronis.
1. Gejala akut dan tanda din, antara lain:
a.

Berat badan menurun, rasa lemas, dan cepat lelah.

b.

Sering kencing (poliuria) pada malam hari dengan produksi
urin banyak.

c.

Banyak minum (polidipsi).

d.

Banyak makan (polifagia).

2. Gejala kronis di antaranya:
a.

Gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur.
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b.

Gangguan saraf tepi berupa rasa kesemutan di kaki utamanya
pada malam hari.

c.

Gatal-gatal dan bisul yang umumnya dikeluhkan pada daerah
lipatan kulit ketiak, payudara, dan alat kelamin.

d.

Rasa tebal pada kulit terutama kaki yang menyebabkan
penderita sering lupa mengenakan alas kaki.

e.

Gangguan seksualitas berupa gangguan ereksi, impotensi oleh
karena gangguan saraf.

f.

Pada wanita terjadi keputihan disertai gatal pada vagina.

2.2.5 Komplikasi
Peningkatan kadar gula darah secara terus-menerus dapat
merusak saraf, pembuluh darah, dan struktur dalam yang lain.
Terbentuknya zat kompleks yang terdiri dari gula di dalam dinding
pembuluh darah menyebabkan penebalan pembuluh darah sehingga
mengalami kebocoran. Akibatnya aliran darah berkurang terutama
yang menuju ke saraf dan kulit. Kadar gula darah yang tidak
terkontrol cenderung mengakibatkan kadar zat lemak dalam darah
terjadi peningkatan sehingga mempercepat terjadinya aterosklerosis
(plak tertimbun di dalam pembuluh darah). Aterosklerosis ini 2-6 kali
lebih sering ditemukan pada seseorang yang menderita DM.
Sirkulasi yang buruk melalui pembuluh darah kecil dan besar dapat
melukai otak, saraf, mata, jantung, ginjal, tungkai, dan kulit yang
dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Oleh karena itu,
penderita DM dapat mengalami banyak komplikasi jangka panjang
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yang serius. Komplikasi tersering yang terjadi yaitu stroke dan
serangan jantung. Kerusakan pembuluh darah pada mata dapat
menyebabkan tejadinya gangguan fungsi penglihatan (retinopati
diabetikum) dan kelainan fungsi ginjal dapat mengakibatkan gagal
ginjal.
Gangguan saraf dapat bermanifestasi ke dalam beberapa bentuk.
Apabila suatu saraf telah mengalami kelainan fungsi (mononeuropati),
maka secara tiba-tiba dapat menyebabkan kelemahan pada tungkai
atau lengan. Apabila saraf yang menuju ke tangan, kaki, dan tungkai
mengalami gangguan (polineuropati diabetikum), maka penderita bisa
merasa kesemutan atau kelemahan dan nyeri serasa terbakar.
Kerusakan saraf mengakibatkan kulit akan lebih sering mengalami
cedera karena penderita tidak mampu meredakan perubahan suhu dan
tekanan. Aliran darah ke kulit yang berkurang juga dapat
menimbulkan terjadinya ulkus dan semua proses penyembuhan luka
menjadi berjalan lambat. Ulkus di kaki bisa sangat dalam dan timbul
infeksi,

serta

masa

penyembuhan

yang

sangat

lama

dapat

menyebabkan kematian jaringan sehingga harus dilakukan amputasi
(Utaminingsih, 2015).
2.2.6 Pemeriksaan Penunjang
Menurut Wijaya (2013) pemeriksaan yang dapat dilakukan
untuk membantu menegakkan diagnosis DM, antara lain:
1. Glukosa darah sewaktu meningkat 100-200 mg/dl atau lebih.
2. Aseton plasma (keton) positif.
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3. Asam lemak bebas: kadar lipid dan kolesterol meningkat.
4. Osmolalitas serum meningkat 300 mOsm/l.
5. Elektrolit biasanya natrium menujukkan kadar normal atau
mungkin menurun, kalium normal, fosfor lebih sering menurun.
6. Gas darah arteri biasanya menunjukkan hasil pH yang rendah dan
terjadi penurunan HCO3 (asidosis metabolik) dengan kompensasi
alkalosis respiratorik.
7. Trombosit

mungkin

menunjukkan

hematokrit

meningkat

(dehidrasi).
8. Ureum atau kreatinin mungkin normal atau dapat meningkat.
9. Urine: gula dan aseton positif.
2.2.7 Pencegahan
1.

Pencegahan Primer
Suatu upaya yang ditujukan kepada kelompok yang
mempunyai faktor risiko, yaitu kelompok yang belum terserang
DM tetapi memiliki potensi. Pelaksanaan pencegahan primer
dapat dilakukan dengan tindakan penyuluhan dan pengelolaan
pada kelompok masyarakat risiko tinggi (Perkeni, 2011).

2.

Pencegahan Sekunder
Upaya

pencegahan

timbulnya

komplikasi

dengan

pengobatan yang cukup dan sejak awal pengelolaan DM
dilakukan deteksi dini adanya penyulit. Program pemberian
informasi kesehatan terkait DM memegang peranan penting
dalam meningkatkan kepatuhan penderita untuk menjalani
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program pengelolaan menuju perilaku hidup yang sehat (Perkeni,
2011).
3.

Pencegahan Tersier
Suatu upaya ditujukan pada penderita DM yang mengalami
komplikasi untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Upaya
rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin sebelum
kecacatan berkembang dan menetap. Penyuluhan dilakukan pada
pasien serta keluarga dan materi yang diberikan mengenai upaya
rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kecacatan lebih
lanjut agar dapat mencapai kualitas hidup yang optimal.
Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan yang
menyeluruh antartenaga medis. Kolaborasi yang baik dari para
ahli di berbagai disiplin (jantung dan ginjal, mata, bedah ortopedi,
bedah vaskular, radiologi, rehabilitasi medis, gizi, dan lain
sebagainya) juga sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan
dari pencegahan tersier (Perkeni, 2011).

2.2.8 Penatalaksanaan
1.

Edukasi
Penatalaksanaan DM memerlukan partisipasi aktif dari
klien, keluarga, maupun masyarakat. Partisipasi aktif tersebut
dapat dilakukan dengan adanya perubahan perilaku yang baik
sehingga diperlukan edukasi kepada penderita dan keluarga
(Perkeni, 2011).
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2.

Terapi Gizi Medis
Terapi gizi dan diet merupakan salah satu kunci dasar dari
penatalaksanaan DM. Prinsip pengaturan gizi dan nutrisi pada
penderita DM adalah makan seimbang dan kebutuhan zat gizi
serta

kalori

yang

disesuaikan

pada

setiap

individu.

Penatalaksanaan gizi dan nutrisi tersebut memiliki tujuan yaitu:
a.

Memenuhi unsur makanan esensial.

b.

Memperoleh berat badan yang sesuai dan menjaga berat
badan ideal.

c.

Mencukupi kebutuhan energi.

d.

Memperoleh serta mempertahankan kadar glukosa darah
dalam rentang normal dan mencegah kenaikan kadar gula
darah.

e.
3.

Menurunkan kadar lemak darah (Perkeni, 2011).

Latihan Jasmani
Latihan fisik adalah salah satu pilar yang perlu dilaksanakan
secara teratur. Kegiatan latihan fisik dapat mempertahankan
kebugaran, memberikan dampak penurunan berat badan serta
memulihkan sensitivitas insulin. Hal ini akan memberikan
dampak pada pengendalian glukosa darah. Latihan jasmani dapat
dilakukan dengan berjalan kaki, berenang, atau aktivitas fisik
yang tidak terlalu berat. Pelaksanaan aktivitas jasmani dapat
disesuaikan dengan kemampuan (Perkeni, 2011).
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4.

Intervensi Farmakologis
Terapi farmakologis dilakukan beriringan dan diimbangi
dengan pelaksanaan pengaturan diet dan latihan fisik. Terapi
farmakologis terbagi atas obat hipoglikemik oral dan terapi
insulin. Ada dua jenis obat hipoglikemik oral yaitu pemicu sekresi
insulin dan penambah sensitivitas terhadap insulin. Obat yang
termasuk dalam pemicu sekresi insulin diantaranya:
a. Sulfonilurea
Memiliki efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh
sel  pankreas. Merupakan pilihan utama bagi pasien dengan
berat badan kurang atau normal. Sulfonilurea tidak dianjurkan
pada pasien dengan gangguan ginjal, faal hati, dan malnutrisi
(Perkeni, 2011).
b. Glinid
Terbagi atas nateglinid dan repaglinid. Cara kerja obat
ini sama dengan sulfonilurea namun lebih menekankan sekresi
insulin fase I. Glinid berguna untuk menangani hiperglikemia
post prandial (Perkeni, 2011).
Sedangkan obat yang termasuk dalam golongan penambah
sensitivitas terhadap insulin yaitu:
a.

Biguanid
Golongan biguanid yang digunakan terbanyak yaitu
metformin. Obat ini menurunkan produksi glukosa hati dan
glukosa darah dengan cara mempengaruhi kerja insulin.
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Metformin adalah pilihan utama bagi pasien dengan berat
badan berlebih yang disertai dislipidemia dan resisten insulin.
Metformin dikontraindikasikan pada gangguan fungsi hati,
kelainan fungsi ginjal dengan kreatinin serum >1,5 mg/dl,
dan pasien yang cenderung hipoksemia. Metformin tidak
memiliki efek samping hipoglikemia. Efek samping pada
sistem pencernaan berupa mual dapat ditangani dengan
pemberian obat setelah makan (Perkeni, 2011).
b.

Tiazolidindion
Berfungsi

menurunkan

resistensi

insulin

dengan

meningkatkan total protein yang mengangkut glukosa.
Tiazolidindion dikontraindikasikan pada pasien gagal jantung
karena dapat menyebabkan penumpukan cairan yang
meningkat (Perkeni, 2011).
c.

Penghambat Glukosidase Alfa
Golongan yang paling banyak digunakan adalah
acarbose yang bekerja dengan cara menurunkan absorbsi
glukosa di usus halus. Seperti golongan sulfonilurea,
acarbose tidak memilik efek samping hipoglikemia. Efek
samping acarbose pada sistem pencernaan yaitu kembung dan
flatulens (Perkeni, 2011).

d.

Agonis GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1)/Incretin Mimetik
Obat

ini

merangsang

pelepasan

insulin

tanpa

menyebabkan hipoglikemia dan menghambat terlepasnya
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glukagon. Agonis GLP-1 dapat meningkatkan berat badan
seperti sulfonilurea dan insulin. Efek samping obat ini adalah
gangguan pada sistem pencernaan seperti mual dan muntah
(Perkeni, 2011).
Sekitar 20-25% penderita DM akan membutuhkan insulin
guna mengontrol kadar glukosa darah. Pada penderita yang kadar
glukosa darahnya sudah tidak dapat dikontrol dengan kombinasi
sulfonilurea dan metformin, maka langkah selanjutnya yaitu
pemberian insulin (Waspadji, 2010). Insulin dibagi menjadi lima
jenis, yaitu:
a.

Insulin kerja cepat (rapid acting insulin).

b.

Insulin kerja pendek (short acting insulin).

c.

Insulin kerja menengah (intermediate acting insulin).

d.

Insulin kerja panjang (long acting insulin).

e.

Insulin campuran tetap, kerja pendek dan menengah
(premixed insulin).

2.3 Konsep Terapi Non Farmakologi
2.3.1

Pengertian
Terapi non farmakologi diartikan sebagai terapi tambahan selain
hanya mengonsumsi obat-obatan. Manfaat dari terapi non farmakologi
yaitu meningkatkan efikasi obat, mengurangi efek samping, serta
memulihkan keadaan pembuluh darah dan jantung. Bentuk terapi non
farmakologi adalah terapi alternatif dan komplementer. Pengobatan
alternatif adalah pengobatan yang dipilih sebagai pengganti terhadap
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pengobatan medis sedangkan pengobatan komplementer adalah
pengobatan yang digunakan bersama-sama dengan pengobatan medis
(Aryando, 2008).
2.3.2

Pengobatan Komplementer Tradisional-Alternatif
Pengobatan

komplementer

tradisional-alternatif

yaitu

pengobatan non konvensional yang ditujukan guna meningkatkan
derajat kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif yang didapat melalui pendidikan sistematis dengan
keamanan, kualitas, dan efektivitas yang tinggi berdasarkan ilmu
pengetahuan biomedik namun belum diterima dalam ilmu kedokteran
konvensional (Aryando, 2008).
2.3.3

Metode Pengobatan Komplementer dan Alternatif
1.

Akupunktur
Suatu pengobatan dengan memanfaatkan rangsangan pada
titik–titik tertentu sehingga mempengaruhi peredaran bioenergi di
dalam tubuh. Secara tradisional sistem tersebut berdasarkan
konsep keseimbangan antara permukaan tubuh dengan organ
melalui bentuk meridian yang tegas. Titik akupunktur sebagai
pintu masuk rangsangan berdasarkan kualitas energi yang masuk
dan diubah menjadi sinyal biologi (kombinasi elektrik dan fibrasi
fisik) dilanjutkan oleh deretan yang koherensinya sama dengan
titik meredian menuju organ yang dikehendaki (Wasito, 2010).
Efek akupunktur pada DM telah diamati secara eksperimen
dan secara klinis. Hewan percobaan menunjukkan bahwa
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akupunktur

dapat

mengaktifkan

glukosa-6-fosfat

dan

mempengaruhi hipotalamus. Akupunktur dapat bertindak pada
pankreas untuk meningkatkan sintesis insulin, meningkatkan
jumlah reseptor pada sel target dan mempercepat pemanfaatan
glukosa sehingga menurunkan gula darah. Efek terapi akupunktur
pada DM bukanlah hasil dari tindakan pada organ tunggal tetapi
pada beberapa sistem (Pandey, 2011).
2.

Meditasi
Sebuah proses mental yang sadar menggunakan teknik
tertentu seperti memfokuskan perhatian atau mempertahankan
postur yang spesifik untuk menunda aliran pikiran dan tubuh
sehingga membuat pikiran menjadi rileks. Hal ini digunakan
karena berbagai alasan misalnya untuk meningkatkan relaksasi,
ketenangan mental, dan keseimbangan psikologis (Ernst, 2012).
Yoga adalah salah satu contoh meditasi. Yoga dipelajari
untuk mengontrol gejala dan komplikasi terkait DM. Latihan
yoga menunjukkan perbaikan yang signifikan bagi DM dengan
komplikasi yang sudah ada sebelumnya. Yoga memiliki peran
bahkan dalam pencegahan DM. Yoga membantu mengatur proses
fungsi dan psikis tubuh serta meningkatkan kesejahteraan.
(Pandey, 2011).

3.

Obat Herbal
Sebuah sistem pengobatan yang menggunakan berbagai
obat yang berasal dari tanaman dan ekstrak tumbuh–tumbuhan
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(produk herbal, ramuan, botani, tanaman baik itu bagian bunga,
daun, kulit, batang) dan sifat terapi yang potensial untuk
mengobati gangguan dan menjaga kesehatan. Menurut WHO,
manusia yang menggunakan pengobatan ini mencapai 4 miliar
orang atau sekitar 80% penduduk dunia (Handriono, 2010).
2.4 Konsep Tanaman Jambu Biji
2.4.1 Deskripsi Tanaman
Jambu biji merupakan jenis tumbuhan perdu, tinggi 3-10 meter,
memiliki banyak cabang dan ranting, kulit batang licin, batang pohon
keras, berkayu, bulat, terkelupas dalam potongan, warna cokelat
kehijauan. Daun bertangkai pendek, bulat memanjang dengan ukuran
agak besar. Bunga terletak di ketiak daun, warna putih, dan cepat
rontok. Pada umur 2-3 tahun tumbuhan ini dapat mulai berbuah,
bentuk buah bulat telur, warna kulit buah yang masak kuning. Bijinya
banyak dan terdapat dalam daging buahnya (Van Steenis, 2003).

Gambar 2.1 Daun Jambu Biji (Taufik, 2016)
(http://ilmukesehatan.info/daun-jambu-biji/)
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2.4.2 Nama Lain
Sumatera: glima breuh daerah Aceh, masiambu daerah Nias,
galiman daerah Batak karo, glimeu beru daerah Gayo. Jawa: jambu
klutuk, jambu krutuk, petokal, jambu krikil, jhambu bhender daerah
Madura. Sulawesi: gayawas daerah Manado, boyawat daerah
Mongondaw, koyawas daerah Nusa Tenggara. Sotong daerah Bali,
guawa daerah Flores, goihowos daerah Sika. (Dalimartha, 2012).
2.4.3 Kegunaan Tanaman
Daun jambu biji banyak dimanfaatkan untuk pengobatan diare
akut maupun kronis, masuk angin, disentri, kembung pada bayi dan
anak, haid tidak lancar, buang air kencing terlalu sering (beser), luka,
sakit kulit, sariawan, dan DM. Buah dimanfaatkan untuk menurunkan
kadar kolesterol darah yang tinggi serta untuk mengatasi sembelit
(Dalimartha, 2012).
2.4.4 Kandungan Kimia
Dalam buah terdapat asam amino (lisin dan triptofan), kalium,
mangan, kalsium, besi, belerang, magnesium, fosfor, dan vitamin (A,
B1, dan C). Jambu biji juga mengandung banyak serat khususnya
pektin yang larut dalam air (Dalimartha, 2012). Daun jambu biji
adalah herbal yang memiliki manfaat menormalkan fungsi kelenjar
pankreas dengan efek farmakologis melancarkan sistem sirkulasi
darah dan membantu fungsi pankreas kembali normal dalam
mengatasi DM (Waid, 2011).
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Kandungan kimia dalam daun jambu biji terdapat metabolit
sekunder

terdiri

dari

pektin,

tanin,

polifenolat,

flavonoid,

menoterpenoid, siskulterpen, kuinon dan saponin. Dalam daun jambu
biji juga terdapat minyak atsiri, alkaloid, berbagai macam asam (asam
oleanolat, psidiolat, ursolat, kratogolat, guajaverin) dan vitamin
(Kurniawati, 2006). Berikut adalah penjelasan kandungan dari daun
jambu biji.
1.

Pektin
Merupakan salah satu serat yang larut dalam air. Pektin
berguna sebagai penurun kolesterol dengan mengikat kolesterol
dan asam empedu di dalam tubuh serta membantu proses sekresi
dan dapat menghambat absorbsi kadar glukosa darah dan lemak
yang bersumber dari makanan dan membuangnya ke luar tubuh
(Dalimartha, 2008).

2.

Kalium
Berguna untuk meningkatkan irama jantung, mengaktifkan
kontraksi otot, mengirim zat gizi ke sel-sel tubuh, menurunkan
tekanan darah dan kadar kolesterol total (Wijaya, 2010).

3.

Kalsium
Kalsium berkerja dengan cara memberikan stimulus atau
menaikkan pembebasan/produksi insulin dari sel β pada pulau
langerhans pankreas (Simon, 2002).
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4.

Tanin
Tanin menimbulkan rasa sepat yang berkhasiat melancarkan
saluran cerna, sirkulasi dan menyerang virus. Zat pahit polifenol
yang sangat baik dan cepat mengikat protein yang mengganggu
enzim α-glukosidase sehingga memperlambat pelepasan glukosa
di dalam darah setelah makan sehingga menghambat kondisi
hiperglikemia post prandial (Anastasia, 2004).

5.

Flavonoid
Berperan penting dalam aktivitas antidiabetes, yaitu
menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan (Meshram
dkk, 2013). Flavonoid merupakan senyawa yang mampu
meregenerasi sel beta pankreas dan membantu merangsang
sekresi insulin (Dheer & Bhatnagar, 2010).

6.

Alkaloid
Merupakan

senyawa

organik

detoksikan

berfungsi

menetralisir racun di dalam tubuh.
7.

Saponin
Senyawa saponin berpotensi sebagai antidiabetes. Saponin
dapat meregenerasi pankreas sehingga menyebabkan adanya
peningkatan jumlah sel β serta pulau langerhans sehingga sekresi
insulin meningkat. Peningkatan sekresi insulin membantu
menurunkan kadar glukosa darah (Firdous dkk., 2009).
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8.

Minyak Atsiri
Senyawa yang memberikan bau khas tumbuhan dan hanya
ditemukan pada tumbuhan yang memiliki sel glandula (Dinata,
2009).

2.4.5 Daun Jambu Biji untuk DM
Daun jambu biji merupakan tanaman

yang khasiatnya

bermacam-macam, salah satunya sebagai penurun kadar gula darah.
Daun jambu biji dapat menghambat enzim alfa-glukosidase. Enzim ini
bekerja mengubah makanan menjadi glukosa sehingga dapat masuk ke
dalam tubuh. Saat enzim dihambat oleh daun jambu biji maka jumlah
glukosa yang akan masuk ke dalam darah berkurang (Abi, 2016).
Studi penelitian oleh Oriaifo, dkk (2014) pada pasien dengan
kadar gula darah puasa rata-rata 100 mg/dl yang diberikan air rebusan
daun jambu biji dua kali sehari dan diamati dalam waktu 9 bulan
menunjukkan hasil rata-rata glukosa darah turun hingga 16,8% dan
lemak trigliserida menurun hingga 13% (Abi, 2016). Penelitian lain
yang dilakukan oleh Maharani, dkk (2013) menunjukkan adanya
perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan setelah pemberian air
rebusan daun jambu biji.
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2.4.6 Cara Pengolahan Daun Jambu Biji untuk DM
Menurut Abi (2016) cara pengolahan daun jambu biji untuk
menurunkan kadar gula darah adalah sebagai berikut.
Bahan-bahan:
1. 10 lembar daun jambu biji yang masih segar.
2. 2 gelas air 500 cc.
Cara membuat:
1.

Daun dicuci hingga bersih.

2.

Rebus daun jambu biji dengan air hingga mendidih sekitar sepuluh
menit hingga berubah warna menjadi coklat.

3.

Kemudian air rebusan disaring.

4.

Air rebusan yang sudah dingin dibagi menjadi 2 bagian kemudian
diminum dua kali sehari pada pagi dan sore hari secara teratur.
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2.5 Kerangka Konseptual
Faktor eksternal yang
mempengaruhi
pengetahuan:
1. Lingkungan
2. Sosial, ekonomi,
dan budaya

Faktor internal yang
mempengaruhi
pengetahuan:
1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Umur

Pengetahuan penderita DM tentang air rebusan daun
jambu biji untuk menurunkan kadar gula darah,
meliputi:
a. Manfaat daun jambu biji
b. Cara pengolahan daun jambu biji untuk DM

BAIK

CUKUP

KURANG

Keterangan:
: diteliti
: tidak diteliti
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian Pengetahuan Penderita
DM Tentang Air Rebusan Daun Jambu Biji Untuk
Menurunkan Kadar Gula Darah di Poli Penyakit Dalam
RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

