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ABSTRAK 

 

Melly Ana Sari 

Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban  

Kota Semarang(Studi Kasus di RSUD Tugurejo) 

xv+ 109 halaman + 31 tabel + 3 gambar + 13 lampiran 
 

 

Prevalensi kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban sebesar 

64,3% (International Diabetes Federation, 2013). Hal ini terjadi karena transisi 

gaya hidup dan pola makan (Frank, 2011). Indonesia menempati urutan ketujuh 

negara dengan prevalensi diabetes tertinggi. Prevalensinya sebesar 5.84% dan 

menyebabkan kematian sebanyak 172.601 jiwa (International Diabetes 

Federation, 2013).  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

risiko kejadian mellitus tipe II pada masyarakat urban kota Semarang. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah metode kasus kontrol.  

Jenis Penelitian menggunakan metode kasus kontrol. Terdapat 46 sampel 

yang terdiri dari sampel kasus dan kontrol. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Berdasarkan hasil bivariat ditemukan bahwa faktor risiko pada masyarakat 

urban yang terbukti berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe II adalah 

konsumsi karbohidrat, konsumsi makanan siap saji, aktifitas fisik dan 

stress.Probabilitas responden untuk mengalami diabetes mellitus tipe II 

berdasarkan analisis multivariate dengan memiliki faktor risiko aktifitas fisik 

rendah dan konsumsi makanan siap saji lebih sering adalah sebesar 97.9%. 

Kata kunci : Diabetes mellitus tipe , faktor risiko, masyarakat urban 

Kepustakaan :76 (2001-2015) 
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ABSTRACT 

Melly Ana Sari 

Risk Factor of Type II Diabetes Mellitus in Urban Community Semarang(Case 

Study in RSUD Tugurejo Semarang) 

xv + 109 pages + 31 tables + 3 pictures + 13 attachments 

 

Prevalence of diabetes mellitus in urban society is 64.3% (International 

Diabetes Federation, 2013). That as been a transition lifestyle and diet (Frank, 

2011). Indonesia was ranked seventh country with the highest prevalence of 

diabetes. It has a prevalence 5.84% and caused the deaths of as many as 172 601 

people (the International Diabetes Federation, 2013). The purpose of this study is 

to determine the incidence of risk factors type II diabetes mellitus in urban society 

Semarang.  

Type of research is case control method. There are 46 sample, consist of a 

sample of cases and controls. Sampling using purposive sampling with inclusion 

and exclusion criteria.  

Results of bivariate analisys found that the risk factors in urban society 

which associated with the incidence of type II diabetes mellitus is carbohydrat 

consumption, fast food consumption,physical activity and stress. Based on 

multivariate analisys, probability of respondent that have a low physical activity 

and often compsumtion fast food to develop type II diabetes mellitus is 97.9%. 

 

Keywords : Type II Diabetes mellitus, risk factors, urban community 

Library : 76 (2001-2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Diabetes melitus adalah salah satu penyakit tidak menular yang paling 

sering terjadi secara global. Penyakit ini menempati urutan keempat penyebab 

kematian di sebagian besar negara berkembang. Hal ini menjadi bukti penting 

bahwa penyakit diabetes adalah epidemik di beberapa negara berkembang dan 

negara indutrialisai baru (International Diabetes Federation, 2006). 

Diabetes dikenal sebagai penyakit yang heterogen yang biasanya ditandai 

dengan hyperglycaemia dan glucose intolerance, karena kekurangan insulin, 

kelemahan keekfetifan peran insulin, ataupun karena kedua alasan tersebut. 

Berdasarkan etiologi dasar dan gejala klinis yang dialami, diabetes melitus 

dikategorikan menjadi 4 tipe yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes 

gestasional, dan tipe spesifik lainnya.Dari keempat jenis diabetes melitus, diabetes 

tipe 2 merupakan diabetes yang paling sering terjadi(American Diabetes 

Association, 2015). 

Diabetes mellitus tipe II ini merupakan diabetes yang tidak dipengaruhi 

oleh kadar insulin. Diabetes tipe ini lebih dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang 

dan merupakan faktor yang dapat diubah. Pada negara maju tercatat sebanyak 

85% sampai 95% mengalami diabetes tipe 2 dari total kejadian diabetes. 

Presentase yang lebih tinggi terjadi pada negara dengan pendapatan rendah dan
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menengah. Diabetes tipe 2 adalah kondisi yang paling umum dan merupakan 

masalah kesehatan global yang serius (International Diabetes Federation, 2013). 

Tingginya prevalensi diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh interaksi 

antara faktor-faktor kerentanan genetis dan paparan terhadap lingkungan 

(Mariana, 2012). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyebutkan 

bahwa faktor risiko dari kejadian DM tipe 2 adalah  umur, etnis, jenis kelamin, 

genetik, hipertensi, IMT, distribusi lemak tubuh, pola makan, aktivitas fisik, kadar 

kolesterol, stress (Miharja, 2009; Sudaryanto, 2012; Wang Y et al, 2013; 

Trisnawati, 2013; Cheema et al, 2014; Toharin, 2015). 

Prevalensi diabetes mellitus diseluruh dunia mencapai 246 juta jiwa atau 

sebanyak 6% pada kelompok umur 20-79 tahun pada tahun 2007. Jumlah ini 

meningkat menjadi 382 juta jiwa pada tahun 2013 pada rentang umur 40-59 tahun, 

dimana 80% dari mereka yang mengalami diabetes hidup di negara miskin dan 

berkembang. Diabetes mellitus menyebabkan 5.1 juta jiwa kematian diseluruh 

dunia pada tahun 2013. Sekitar 6 orang meninggal setiap detiknya karena diabetes 

dan menghabiskan 548 miliar dollar untuk biaya kesehatan (International 

Diabetes Federation, 2013). 

Prevalensi kejadian diabetes mellitus di dunia pada masyarakat urban 

sebesar 64,3% dari total prevalensi 382 kasus diabetes, selebihnya terjadi pada 

masyarakat rural (International Diabetes Federation, 2013). Hal ini menunjukan 

telah terjadi transisi gaya hidup dan pola makan yang diakibatkan oleh adanya 

kemajuan teknologi, sosial dan ekonomi yang sangat pesat pada masyarakat 

urban. Perubahan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan 
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risiko diabetes tipe II dengan kenaikan berat badan dan adipositas sentral, serta 

penurunan aktivitas fisik (Frank, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheema et al(2014) yang dilakukan di Asia 

Tenggara menunjukkan bahwa masyarakat urban mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dengan kejadian penyakit diabetes mellitus tanpa memandang jenis 

kelamin dengan prevalensi sebesar 7.6% pada tahun 2010. Prevalensi diabetes 

mellitus pada masyarakat urban lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan dengan 

masyarakat rural pada usia diatas 55 tahun.Urbanisasi mendorong adanya 

konsumsi makanan tinggi energi, lemak jenuh, konsumsi makanan siap saji, dan 

makanan rendah serat, yang diketahui berhubungan secara positif dengan kejadian 

diabetes mellitus tipe II (Krishnan, 2010; Frank et al, 2001; Cheema et al, 2014).  

Seperlima orang dewasa di Asia Tenggara hidup dengan diabetes. Data 

terbaru menunjukkan 8.2% populasi dewasa di Asia Tenggara menderita diabetes. 

Asia tenggara adalah daerah dengan kematian diabetes tertinggi nomor dua di 

dunia, yaitu dengan angka kematian sebesar 1.2 juta jiwa yaitu sebesar 14.2% 

kematian pada orang dewasa(International Diabetes Federation, 2013). 

Penelitian yang dilakukan pada masyarakat urban Malaysia menunjukkan 

tingginya angka depresi, gelisah dan stress pada wanita dengan diabetes tipe II, 

dimana genetik dengan penyakit jiwa, tidak bekerja, aktifitas fisik kurang, dan 

peristiwa hidup merupakan predictor dari tingginya angka diabetes (Kaur, 2013). 

Penelitian di komunitas urban Cina menunjukan kejadian diabetes meningkat 

seiring bertambahnya usia, dan sebesar 42.3 % kasus baru terdiagnosis. Dimana 
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usia, genetik diabetes, obesitas, hipertensi dan hyperlipidemia berkaitan secara 

signifikan dengan diabetes (Wang H, 2009). 

Hal ini sejalan dengan penelitian di perkotaan Indonesia 

yangmenunjukkan diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa penderita yang makan sayur dan buah 5 porsi atau lebih 

hanya 8,8%;  beraktivitas fisik kurang 35,1%; yang minum atau injeksi obat anti 

diabetes hanya 47,0%. Prevalensi kegemukan 60,8% pada laki-laki dan 66,9% 

pada perempuan; tekanan darah tidak terkontrol (>130/80mmHg) 70,0% pada 

laki-laki dan 76,8% pada wanita(Mihardja, 2009).Indonesia menempati ururtan 

ketujuh negara dengan prevalensi diabetes tertinggi. Prevalensi diabetes mellitus 

di Indonesia sebesar 5.84% dan menyebabkan kematian sebanyak 172.601 jiwa 

(International Diabetes Federation, 2013).   

Proporsi penduduk ≥15 tahun dengan diabetes mellitus (DM) di Jawa 

Tengah pada tahun 2013 adalah 9.5 persen berdasarkan hasil wawancara, 

sedangkan data diabetes yang telah terdiagnosis sebesar 1.9 persen.Terjadi 

kenaikan yang signifikan pada tahun 2014 dimana proporsi kejadian diabetes 

dilaporkan sebesar 16.3%, sehingga diabetes mellitus menjadi prioritas utama 

pengendalian penyakit tidak menular di Jawa Tengah (Dinkes, 2014). 

Kota Semarang merupakan daerah dengan prevalensi diabetes mellitus 

yang cukup tinggi. Selama lima tahun terakhir, diabetes mellitus menjadi salah 

satu dari dua penyakit dengan angka kesakitan tertinggi. Presentase kejadian 

diabetes mellitus pada tahun 2012 sebesar 20.7%, tahun 2013 sebesar 20.6%, dan 

tahun 2014 sebesar 9,461. Berdasarkan angka ini dapat diketahui jika presentase 
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diabetes menurun setiap tahunnya. Meskipun begitu, angka kematian yang 

disebabkan oleh diabetes melitus menunjukan angka yang terus meningkat yaitu 

sebanyak 180 orang pada tahun 2012, sebanyak 237 orang pada tahun 2013, dan 

terakhir meningkat menjadi 260 pada tahun 2014(Dinkes Semarang, 2015). 

RSUD Tugurejo merupakan rumah sakit umum daerah dengan kategori B. 

Rumah sakit ini dipilih sebagai tempat pengambilan data karena rumah sakit ini 

merupakan rujukan pertama bagi masyarakat kota Semarang dan juga rumah sakit 

ini dikelilingi oleh lingkungan dan perumahan yang padat serta dilingkupi sentra 

industri yang besar (Profil RSUD Tugurejo, 2015). Data di sub bagian rekam 

medik RSUD Tugurejo menunjukkan bahwa jumlah pasien DM di RSUD 

Tugurejo tahun 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Diabetes Melitus 

termasuk dalam 10 besar masalah penyakit di RSUD Tugurejo yaitu menempati 

urutan kedua penyakit dengan jumlah terbanyak di RSUD Tugurejo.  Pada tahun 

2015 pasien DM di RSUD Tugurejo tercatat 979 pasien, yang terdiri dari pasien 

DM tipe 1 sebanyak 212 orang, dan pasien dengan DM tipe 2 sebanyak 767 

orang.  

Studi pendahuluan dilakukan dengan melihat data rekam medis dan 

wawancara. Berdasarkan data rekam medis dari 15 orang pasien DM tipe 2 di 

RSUD Tugurejo menunjukkan bahwa sampel berumur 40-80 tahun dan tinggal 

didaerah perkotaan semarang. Sebanyak 9 sampel berjenis kelamin perempuan 6 

dan sampel berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 8 sampel mempunyai IMT > 25 

kg/m2, sebanyak 6 sampel memiliki kadar kolestrol total dengan kategori 

borderline high, sebanyak 5 orang mempunyai riwayat DM. 
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Berdasarkan hasil wawancara, pasien dengan IMT > 25kg/m2 mengakui 

bahwa sulit untuk menghindari konsumsi makanan maupun minuman manis. Di 

sisi lain, pola makan dari responden juga suka untuk mengkonsumsi makanan 

tinggi lemak. Diketahui pula, aktivitas fisik yang dilakukan responden sangat 

sedikit, karena hampir seluruh responden tidak bekerja, baik sebagai ibu rumah 

tangga dan pensiunan. Sebagian responden yang diwawancarai berada di 

lingkungan perumahan padat penduduk yang membuat mereka rawan terkena 

stress, dan berbagai tuntutan rumah tangga menambah stress yang dialami 

responden. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dipaparkan dapat 

memberikan gambaran bahwa penyakit DM masih perlu mendapat prioritas 

pelayanan kesehatan akibat dari perilaku masyarakat. Sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai faktor risiko yang mempengaruhi kejadian 

diabetes melitus pada masyarakat urban Kota Semarang (Studi kasus berdasarkan 

hasil rekam medis di RSUD Tugurejo Semarang). 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut. Rumusan masalah terdiri dari rumusan masalah umum dan  

rumusan masalah khusus. 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum  

Apakah faktor risiko yang mempengaruhi kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang di RSUD Tugurejo Semarang?   
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1.2.2 Rumusan Masalah Khusus  

1. Apakah konsumsi karbohidrat merupakan faktor risiko kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat urban Kota Semarang? 

2. Apakah konsumsi lemak merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus 

pada masyarakat urban Kota Semarang? 

3. Apakah konsumsi makanan siap saji merupakan faktor risiko kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat urban Kota Semarang? 

4. Apakah konsumsi buah dan sayur merupakan faktor risiko kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat urban Kota Semarang? 

5. Apakah aktivitas fisik merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang?   

6. Apakah stress merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang?  

1.3 TUJUAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat urban Kota Semarang di RSUD Tugurejo Semarang. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1. Mengetahui bahwa konsumsi karbohidrat merupakan faktor risiko kejadian 

diabetes melitus pada masyarakat urban Kota Semarang 

2. Mengetahui bahwa konsumsi lemak merupakan faktor risiko kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat urban Kota Semarang 
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3. Mengetahui bahwa konsumsi makanan siap saji merupakan faktor risiko 

kejadian diabetes melitus pada masyarakat urban Kota Semarang 

4. Mengetahui bahwa konsumsi buah dan sayur merupakan faktor risiko kejadian 

diabetes melitus pada masyarakat urban Kota Semarang 

5. Mengetahui aktivitas fisik merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus 

pada masyarakat urban Kota Semarang 

6. Mengetahui stress merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1. Bagi instansi pendidikan  

Dapat  menambah  bahan  acuan  dan  wawasan  serta  diharapkan  

menjadi  masukan  dalam  rangka pengembangan  ilmu  pengetahuan  tentang  

faktor-faktor risiko kejadian diabetes tipe II pada masyarakat urban kota 

Semarang. 

1.4.2. Bagi instansi terkait/Puskesmas  

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  untuk  masukan  bagi  

Puskesmas  dalam  memberikan informasi kepada pasien, melakukan tindakan 

pencegahan dan penanganan diabetes mellitus tipe II, pada masyarakat perkotaan 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

1.4.3. Bagi penelitian selanjutnya  

Menambah  pengalaman,  informasi,  pengetahuan  dan  wawasan  yang  

luas  bagi  penelitian  selanjutnya mengenai faktor-faktor risiko kejadian diabetes 
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tipe II pada masyarakat urban kota Semarang, serta menambah kemampuan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas. 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 
No Judul Nama 

Peneliti 

Tahun 

dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Prevalence 

and 

determinants 

of diabetes 

and impaired 

fasting 

glucose 

among urban 

community-

dwelling 

adults in 

Guangzhou, 

China. 

H Wang et 

al 

2009, 

China 

Cross 

sectional 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus  

Variabel bebas: 

karakteristik 

demografi (usia, 

jenis kelamin, 

tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan dan 

pendapatan, 

sejarah individu 

hipertensi dan 

diabetes, dan 

genetik) 

Prevalensi 

diabetes dan 

IFG telah 

meningkat 

secara dramatis 

selama dekade 

terakhir. 

Namun, 

sebagian besar 

kasus tidak 

terdiagnosis 

 

 

2. Faktor yang 

Berhubungan 

dengan 

Pengendalian 

Gula Darah 

pada 

Penderita  

Diabetes  

Mellitus 

di  Perkotaan 

Indonesia 

Laurentia  

Mihardja 

2009, 

Indonesia 

Cross 

sectional 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus  

Variabel bebas: 

Karakteristik 

Sosiodemografi, 

Perilaku dan 

Biologis 

Faktor yang 

berhubungan 

dalam 

pengendalian 

gula darah 

adalah usia, 

jenis kelamin, 

dan minum atau  

injeksi obat 

diabetes. 

3. The Effect of 

Rural-to-

Urban 

Migration on 

Obesity and 

Diabetes in 

India: A 

Cross-

Sectional 

Study. 

Ebrahim S 

et al 

2010, India Cross 

sectional 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus  

Variabel bebas: 

Migrasi dari desa 

ke kota 

Migrasi ke 

daerah 

perkotaan 

dikaitkan 

dengan 

peningkatan 

obesitas, yang 

mendorong 

perubahan 

faktor risiko 

lainnya. Migran 
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telah 

mengadopsi 

cara hidup yang 

menempatkan 

mereka pada 

risiko yang 

sama dengan 

populasi 

perkotaan. 

4. Healthful 

dietary 

patterns and 

type 2 

diabetes risk 

among women 

with a history 

of gestational 

diabetes. 

D. K. 

Tobias et 

al 

 

 

2012, 

Boston 

Cohort Variabel terikat: 

Diabetes Melitus 

Tipe II  

Variabel bebas: 

Pola makan sehat 

(aMED, DASH, 

and aHEI) 

Kepatuhan 

terhadap pola 

diet yang sehat 

dikaitkan 

dengan risiko 

DMT2 rendah 

di antara wanita 

dengan riwayat 

GDM 

5. Hubungan 

Antara Pola 

Makan, 

Genetik dan 

Kebiasaan  

Olahraga 

terhadap 

Kejadian 

Diabetes 

Melitus Tipe 

II di Wilayah  

Kerja 

Puskesmas 

Nusukan, 

Banjarsari 

Sudaryanto

, dkk 

2012, 

Banjarsari 

Case 

Control 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus 

tipe 2 

Variabel bebas: 

pola makan, 

genetik dan 

kebiasaan 

olahraga 

Terdapat 

hubungan 

antara pola 

makan, genetik 

dan kebiasaan 

olahraga 

dengan kejadian  

Diabetes 

Mellitus Tipe II 

6. Faktor Risiko 

Kejadian 

Diabetes 

Melitus Tipe 

II   

Di Puskesmas 

Kecamatan 

Cengkareng  

Jakarta Barat 

Tahun 2012 

Trisnawati, 

Setyorogo 

2012, 

Jakarta 

Cross 

sectional 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus 

tipe 2 

Variabel bebas: 

sosiodemografi,  

riwayat DM,  

kondisi  

klinis dan mental  

serta  pola hidup 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

Diabetes  

Mellitus Tipe 2 

di Puskesmas 

Kecamatan 

Cengkareng  

adalah variabel 

umur, riwayat 

DM, aktifitas 

fisik,  Indeks  

Massa Tubuh, 

tekanan darah, 

stress dan kadar 

kolesterol.    

7. Depression, 

anxiety and 

stress 

symptoms 

among 

Kaur G et 

al 

2013, 

Malaysia 

Cross 

sectional 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus 

tipe 2 

Variabel bebas: 

Depresi, gelisah 

Prevalensi 

gejala depresi, 

kecemasan dan 

stres menjadi 

tinggi di antara 
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diabetics in 

Malaysia: a 

cross 

sectional 

study in an 

urban primary 

care setting 

dan stress penderita 

diabetes tipe II, 

dengan hampir 

sepertiga yang 

diklasifikasikan 

sebagai cemas. 

8. Hubungan 

Modifikasi 

Gaya Hidup 

dan 

Kepatuhan 

Konsumsi  

Obat 

Antidiabetik 

dengan Kadar 

Gula Darah 

pada  

Penderita 

Diabetes 

Melitus Tipe 

2 Di RS Qim 

Batang Tahun  

2013 

Toharin, 

dkk 

2013, 

Batang 

Cross 

sectional 

Variabel terikat: 

Diabetes Melitus 

tipe 2 

Variabel bebas: 

Modifikasi Gaya 

Hidup, Kepatuhan 

Diit,  

Ada hubungan  

antara 

kepatuhan diit 

dan kepatuhan 

minum obat 

antidiabetic 

dengan kadar 

gula darah  

pada penderita 

DM tipe 2 di 

RS QIM Batang 

9. Urbanization 

and 

prevalence of 

type 2 

diabetes in 

Southern 

Asia: A 

systematic 

analysis 

A Cheema 

et al 

2014, Asia 

Selatan 

Cohort Variabel terikat: 

Diabetes Melitus 

Tipe II 

Variabel bebas: 

Faktor risiko 

daerah perkotaan 

dan daerah 

pedesaan. 

Prevalensi 

Diabetes di 

Asia Selatan 

tinggi dan 

diprediksi akan 

meningkat di 

masa depan 

karena 

meningkatnya 

harapan hidup 

dan urbanisasi 

yang terus-

menerus. 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

sebelumnya adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, dimana Semarang merupakan kota 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

2. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh  Mihardja 

(2009), J Lako (2001), H Wang (2009) dan Ebrahem S (2010) yang meneliti 
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faktor risiko diabetes pada masyarakat urban, namun yang membedakan 

adalah variabel terikat pada penelitian ini lebih spesifik yaitu diabetes mellitus 

tipe II dan variabel bebas yang berbeda. 

3. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang 

sebelumnya, namun pada penelitian ini lebih difokuskan pada subyek 

masyarakat urban. 

4. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  makan tinggi karbohidrat 

konsumsi lemak,konsumsi makanan siap saji, konsumsi buah dan sayur, 

aktivitas fisik, dan stress. 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Tempat penelitian ini yaitu wilayah sekitar kota Semarang, dimana data 

alamat responden diambil berdasarkan data rekam medis RSUD Tugurejo 

Semarang. 

1.6.2. Ruang Lingkup  Waktu 

Penyusunan Proposal dilakukan pada bulan Desember 2015 – Februari 

2016 dan penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 2016. 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini merupakan penelitian bagian dari Ilmu Kesehatan 

Masyarakat terutama dalam bidang epidemiologi kesehatan yang meneliti tentang 

faktor risiko dari kejadian diabetes mellitus tipe II. 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes mellitus yang umum dikenal sebagai kencing manis adalah 

penyakit yang ditandai dengan hiperglisemia (peningkatan kadar gula darah) yang 

terus-menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Diabetes mellitus 

merupakan penyakit kelainan metabolisme yang disebabkan kurangnya hormon 

insulin. Diabetes diartikan pula sebagai penyakit metabolisme yang termasuk 

dalam kelompok gula darah yang melebihi batas normal atau hiperglikemia (lebih 

dari 120 mg/dl atau 120mg%) (Maulana, 2009). 

Tingkat kadar glukosa darah menentukan apakah seseorang menderita 

diabetes atau tidak. Tabel berikut menunjukkan kriteria diabetes mellitus: 

Tabel 2.1 Diagnosis Diabetes Melitus  

Bukan DM Puasa Vena < 100 

Kapiler < 80 

2 jam PP - 

Gangguan 

Toleransi 

Glukosa 

Puasa Vena 100 - 

140 

Kapiler 80 -

120 

2 jam PP Vena 100 - 

140 

Kapiler 80 -

120 

DM Puasa Vena > 140 

Kapiler > 120 

2 jam PP Vena > 200 

Kapiler > 200 

(Sumber: Manaf A, 2007) 
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Hormoninsulin dihasilkan oleh sekelompok sel beta di kelenjar pankreas 

dan sangat berperan dalam metabolism glukosa dalam sel tubuh. Kadar glukosa 

yang tinggi dalam tubuh tidak bisa di serap semua dan tidak mengalami 

metabolism dalam sel (Maulana, 2009). 

2.1.2. Jenis Diabetes Melitus 

Secara umum, diabetes terbagi atas dua jenis, yakni diabetes tipe 1 dan 

diabetes tipe 2. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing diabetes: 

2.1.2.1. Diabetes melitus tipe I 

 Diabetes mellitus tipe I atau sering juga disebut dengan diabetes pada anak 

dicirikan dengan hilangnya sel beta penghasil insulin pada pulau Langerhans 

pankreas, sehingga terjadi kekurangan insulin pada tubuh (Maulana, 2009). Pada 

diabetes melitus tipe I, pankreas kurang atau tidak memproduksi insulin, karena 

terjadi masalah gentik, virus atau autoimun. Diabetes mellitus tipe I disebabkan 

oleh faktor genetika, faktor imunologik, dan faktor lingkungan (Hasdiasnah, 

2012). Diabetes mellitus tipe I biasanya terjadi pada orang yang usianya lebih 

muda, meskipun dapat juga terjadi pada orang dewasa. Pada kondisi seperti ini, 

penderita akan selalu memerlukan suntikan insulin ke tubuhnya. Satu dari sepuluh 

orang penderita diabetes mengalami diabetes jenis ini atau disebut dengan 

diabetes ketergantungan insulin (Fox and Kilvert, 2010). 

Kebanyakan penderita diabetes tipe I memiliki kesehatan dan berat badan 

yang baik saat penyakit ini mulai diderita. Sampai saat ini, diabetes tipe I tidak 
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dapat dicegah. Obat dan olahraga tidak dapat menyembuhkan atau mencegah 

diabetes tipe I (Maulana, 2009).  

2.1.2.2. Diabetes melitus tipe II 

Diabetes tipe II terjadi karena kombinasi kecacatan dalam produksi insulin 

dan resistensi terhadap insuliun atau berkurangnya sesitivitas terhadap insulin 

(adanya defekasi respon jaringan terhadap insulin) yang melibatkan resseptor 

insulin. Hal yang utama terjadi pada tahap awal abnormalitas adalah berkurangnya 

sensitivitas terhadap insulin, sehingga kadar insulin dalam darah meningkat. untuk 

mengatasai tahap ini, hiperglikemia dapat diobati dengan berbagai cara, dengan 

obat anti diabetes yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin ataupun 

dengan mengurangi produksi gula dalam hepar. Namun, jika kondisi semakin 

parah dibutuhkan terapi dengan insulin (Maulana, 2009). 

 Berikut adalah tabel perbedaan antara Diabetes Melitus tipe I dan Diabetes 

Melitus tipe II: 
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Tabel 2.2 Perbedaan Diabetes Melitus Tipe I dan Tipe II 

Diabetes Melitus tipe I Diabetes Melitus tipe II 

Penderita menghasilkan sangat sedikit 

insulin atau tidak menghasilkan sama 

sekali 

Pankreas tetap menghasilkan insulin, 

kadang kadarnya lebih tinggi dari 

normal. Tetapi tubuh membentuk 

kekebalan terhadap efeknya, sehingga 

terjadi kekurangan insulin relative. 

Umumnya terjadi sebelum usia 30 

tahun, yaitu anak-anak dan dewasa 

Bisa terjadi pada anak dan dewasa, tapi 

biasanya lebih sering terjadi pada usia 

diatas 30 tahun. 

Menurut para ilmuwan, faktor 

lingkungan (berupa infeksi virus atau 

faktor gizi di masa kenak-kanak dan 

dewasa awal) menyebabkan sistem 

kekebalan menghancurkan sel 

penghasil insulin di pankreas. Untuk 

terjadinya hal ini, diperlukan 

kecenderungan gentik. 

Faktor risiko utama tipe dua adalah 

obesitas dimana sekitar 80-90% 

penderita diabetes tipe ini mengalami 

obesitas. 

90% sel penghasil insulin (sel beta) 

mengalami kerusakan permanen. 

Terjadi kekurangan insulin yang berat 

dan penderita harus mendapat suntikan 

insulin secara teratur. 

Diabetes Melitus tipe II cenderung 

diturunkan secara genetik dalam 

keluarga. 

(Sumber: Maulana, 2009) 

Selain dua jenis diabetes yang telah dijelaskan diatas, ada juga diabetes 

jenis lain yang disebut dengan diabetes gestasional. Diabetes gestasional hanya 

terjadi hanya selama kehamilan dan pulih setelah melahirkan. Diabetes 

gestasional mungkin dapat merusak kesehatan janin atau ibu dan sekitar 20-50% 

dari wanita penderitanya yang kemudian menjalani kehamilan. Dari semua 

kehamilan, diabetes ini terjadi pada 2-5% kehamilan. Diabetes jenis ini bersifat 

temporer. Pada umumnya, mereka akan sembuuh dari diabetes jenis ini setelah 

melahirkan, namun dalam beberapa kasus diabetes ini dapat berlanjut (Hasdianah, 

2012). Wanita yang menderita diabetes selama kehamilan, berisiko mengalami 

diabetes tipe dua setelah melahirkan (Fox and Kilvert, 2010). 
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Diabetes mellitus gestasional dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan 

janin dan ibu bila tidak segera ditangani. Risiko yang dapat dialami oleh bayi 

berupa makrosomia, penyakit jantung bawaan, kelainan saraf pusat dan cacat otot 

rangka. Pada kasus yang parah, kematian sebelum kelahiran dapat terjadi karena 

perfusi plasenta yang buruk akibat kerusakan vascular (Hasdianah, 2012). 

2.1.3. Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes mellitus tipe II terjadi karena adanya defisiensi sekresi insulin, 

seringkali disertai dengan sindrom resistensi insulin. Pankreas tidak menghasilkan 

cukup insulin agar gula darah normal, oleh karena itu badan tidak dapat merespon 

terhadap insulin. Penyebab dari hal ini adalah resistensi insulin dan banyaknya 

jumlah insulin tapi tidak berfungsi. Dapat juga terjadi karena kekurangan insulin 

atau karena adanya gangguan sekresi atau produksi insulin (Hasdianah, 2012).  

Pada penderita dengan adanya kekurangan insulin, berat badan akan 

cenderung normal. Untuk diabetes dengan resistensi insulin, penderita akan 

memiliki berat badan lebih atau gemuk(Novitasari, 2012). Sebanyak 90% 

penderita kegemukan di dunia didiagnosis mengembangkan diabetes tipe 2. 

Faktor lainnya yang berpengaruh adalah riwayat keluarga dan kehamilan dengan 

diabetes (Lakshita, 2012). Diabetes tipe II ini adalah penyakit yang lama dan 

tenang dalam mengeluarkan tanda dan gejalanya sehingga banyak orang yang 

baru mengetahui dirinya terdiagnosa diabetes pada usia lebih dari 40 tahun 

(Novitasari, 2012). 
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2.1.4. Etiologi Diabetes  Melitus Tipe II 

Diabetes tipe II adalah gangguan heterogen disebabkan oleh kombinasi 

faktor genetik yang terkait dengan sekresi insulin yang terganggu, resistensi 

insulin dan faktor lingkungan seperti obesitas, lebih dari makan, kurangnya 

latihan, dan stres serta penuaan (Kaku, 2010). Penyakit ini biasanya multifaktorial 

yang melibatkan beberapa gen dan faktor lingkungan untuk berbagai luasan (Holt, 

2004). Diabetes tipe 2 adalah bentuk umum dari idiopatik diabetes dan ditandai 

oleh kurangnya kebutuhan akan insulin untuk mencegah ketoasidosis. Ini bukan 

gangguan autoimun dan gen kerentanan yang mempredisposisi diabetes mellitus 

tipe 2 belum teridentifikasi pada kebanyakan pasien.  

2.1.5. Patofisiologi Diabetes  Melitus Tipe II 

Dalam kondisi fisiologis normal, konsentrasi glukosa plasma 

dipertahankan dalam kisaran yang sempit, meskipun fluktuasi pasokan dan 

permintaan yang lebar, melalui regulasi yang sulit dan dinamis interaksi antara 

sensitivitas jaringan terhadap insulin (terutama di hati) dan sekresi insulin. Pada 

diabetes tipe 2 ini mekanisme tersebut terpecah, dengan konsekuensi terjadi dua 

cacat patologis utama pada diabetes tipe 2 yaitu gangguan sekresi insulin melalui 

disfungsi dari sel β pankreas, dan gangguan kerja insulin melalui resistensi insulin 

(Holt, 2004).  

Gangguan sekresi insulin adalah penurunan glukosaresponsif, yang 

diamati sebelum timbulnya klinis penyakit. Lebih spesifik, gangguan toleransi 

glukosa (IGT) yang disebabkan oleh penurunan glukosa responsif fase awal pada 
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sekresi insulin, dan penurunan tambahan sekresi insulin setelah makan 

menyebabkan postprandial hiperglikemia. Gangguan sekresi insulin umumnya 

progresif, dan perkembangan yang melibatkan glukosa toksisitas dan lipo-

toksisitas. Ketika tidak diobati, ini diketahui menyebabkan penurunan massa sel β 

pankreas pada hewan percobaan. Perkembangan yang dari kerusakan fungsi sel β 

pankreas sangat mempengaruhi kontrol jangka panjang dari glukosa darah. 

Sementara pasien di tahap awal setelah onset penyakit terutama menunjukkan 

peningkatan postprandial glukosa darah sebagai akibat dari peningkatan insulin 

resistensi dan penurunan sekresi awal-fase, perkembangan kerusakan fungsi sel β 

pankreas kemudian menyebabkan elevasi glukosa darah yang permanen (Kaku, 

2010). 

 Resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana insulin dalam tubuh tidak 

cukup menggunakan tindakan yang proporsional untuk konsentrasi darah. 

Kerusakan aksi insulin pada organ target utama seperti hati dan otot adalah 

patofisiologi umum diabetes tipe 2. Resistensi insulin berkembang dan meluas 

sebelum onset penyakit. Penyelidikan ke dalam mekanisme molekuler aksi insulin 

telah menjelaskan bagaimana insulin resistensi terkait dengan faktor genetik dan 

lingkungan faktor (hiperglikemia, asam lemak bebas, mekanisme inflamasi, dll). 

Faktor genetik, tidak hanya reseptor insulin dan substrat reseptor insulin (IRS) -1 

polimorfisme gen yang secara langsung mempengaruhi sinyal insulin tetapi juga 

polimorfisme gen seperti gen reseptor adrenergik β3 dan uncoupling protein 

(UCP) gen, terkait dengan visceral obesitas dan meningkatkan resistensi insulin. 
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Glucolipotoxicity dan mediator inflamasi juga penting sebagai mekanisme untuk 

gangguan insulin sekresi insulin dan kerusakan sinyal (Kaku, 2010). 

2.1.6. Diagnosis Diabetes Melitus 

Kriteria diagnosis diabetes mellitus diambil dari keputusan Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), berdasarkan kadar glukosa yaitu kadar gula dengan atau 

yang melampaui 11.1 mmol/1 dalam plasma vena yang diambil sampelnya secara 

acak atau kadar gula puasa dengan atau yang melampaui 7.8 mmol.1 dalam 

plasma darah vena. Untuk mengetahui seseorang menderita diabetes mellitus apa 

tidak dapat melakukan tes TTGO yakni tes toleransi glukosa oral. Yang dilakukan 

dengan cara: 

1. Puasa 10 jam, misalnya dari jam 21.00 sampai 06.00 

2. Pagi hari pengambilan darah 

3. Minum larutan glukosa 75 gram dengan syarat tidak diperbolehkan makan 

atau minum apa-apa 

4. Tunggu selama 2 jam kemudian pengambilan darah yang kedua 

Sementara hasilnya dapat berupa: 

1. Kadar gula darah sesudah puasa selama 8-10 jam lebih dari 126 mg/ml 

2. TTGO kadar gula darah 2 jam sesudah minum 75 gram glukosa lebih dari 200 

mg/dL. 

Sementara gula darah yang tinggi tidak selamanya terdiagnosa diabetes 

mellitus, lihat dibawah ini: 
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1. IFG (impaired fasing glucose) adalah kadar gula puasa yang terganggu yakni 

gula darah setelah puasa 8-10 jam antara 100 mg/dl sampai kurang dari 126 

mg/dl 

2. IGT (impaired glucose tolerance) adalah toleransi glukosa terganggu yakni 

apabila TTGO 2 jam sesudah minum 75 gram glukosa, gula darah berada 

antara 140 mg/dl samapi kurang dari 200 mg/dl (Maulana, 2009). 

2.1.7. Gejala dan Tanda Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes mellitus ditandai dengan tiga serangkai gejala klasik gejala 

diabetes mellitus yaitu poliuri (urinasi sering), polidipsi (banyak minum akibat 

meningkatnya kehausan), polifagi (meningkatknya hasrat untuk makan). Gejala 

awal berhubungan dengan efek langsung dari kadar gula darah yang tinggi. Kadar 

gula darah yang mencapai 160-180 mg/dl akan mengakibatkan glukosa sampai ke 

air kemih. Jika kadarnya bertambah tinggi, ginjal akan membuang air tambahan 

untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Sehingga ginjal 

menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, akibatnya penderita sering 

berkemih dalam jumlah yang banyak (poliuri) (Lakshita, 2012). 

Poliuri terjadi karena penderita diabetes mellitus mengalami penumpukan 

cairan dalam tubuh akibat gangguan osmolaritas darah. Cairan ini dibuang melalui 

kencing. Akibat banyaknya cairan yang keluar dari dalam tubuh, penderita 

diabetes mellitus akan mudah merasa kehausan sehingga mereka akan sering 

minum (Lakshita, 2012). 

Polifagi atau banyak makan terjadi akibat menurunnya kemampuan insulin 

mengelola kadar gula dalam darah, sering terjadi, walau kadar gula darah normal 



22 

 

 
 

tubuh merespon lain sehingga tubuh dipaksa makan untuk mencukupi kadar gula 

darah yang bisa direspon insulin. Apabila terlambat makan, tubuh akan memecah 

cadangan energi lain seperti lemak, sehingga badan akan bertambah kurus. 

Sejumlah besar kalori yang terserap akan hilang kedalam air kemih sehingga 

penderita mengalami penurunan berat badan. Untuk mengkompensasi hal ini, 

penderita akan merasakan lapar yang luar biasa sehingga banyak makan (Lakshita, 

2012). 

Adapun gejala diabetes tipe II muncul secara perlahan-lahan sampau 

menjadi gangguan yang jelas. Berikut adalah tanda dan gejala diabetes tipe II: 

1. Cepat lelah, kehilangan tenaga dan merasa lemas 

2. Sering buang air kecil 

3. Terus-menerus lapar dan haus 

4. Kelelahan yang berkepanjangan dan tidak ada penyebabnya 

5. Mudah sakit yang berkepanjangan 

Riset menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang mengalami gejala pre-

diabetes, yaitu kondisi yang merupakan pendahuluan dari munculnya diabetes tipe 

II, tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami akan mengidap penyakit 

diabetes yang berbahaya (Lakshita, 2012). Berikut ini adalah gejala dari pre-

diabetes: 

1. Mengkonsumsi makanan manis dan makanan yang banyak mengandung 

tepung. 

2. Mengalami keletihan dan mengantuk setelah makan 
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3. Sulit berkonsentrasi 

4. Mudah mengalami penambahan berat badan dan sulit untuk menurunkannya 

5. Kadar gula puasa lebih dari 100 mg/dl (Lingga, 2013). 

2.1.8. Epidemiologi Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes tipe II merupakan bentuk dominan dari diabetes dan terhitung 

sebanyak sekitar 90% dari semua kasus diabetes mellitus (Gonzalez et al, 2009). 

Diperkirakan sekitar 69% prevalensi diabetes terjadi di negara berkembang 

dibandingkan dengan negara maju (Shaw et al., 2010). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2003) diperkirakan 

penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun adalah sebesar 133 juta jiwa. 

Dengan prevalensi DM pada daerah urban sebesar 14,7% dan daerah rural sebesar 

7,2%, maka diperkirakan pada tahun 2003 terdapat penyandang diabetes sejumlah 

8,2 juta di daerah urban dan 5,5 juta di daerah rural. Selanjutnya, berdasarkan pola 

pertambahan penduduk, diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 194 juta 

penduduk yang berusia di atas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM pada 

urban (14,7%) dan rural (7,2%) maka diperkirakan terdapat 12 juta penyandang 

diabetes di daerah urban dan 8,1 juta di daerah rural.  

2.1.9. Determinan Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes mellitus tipe II lebih sering menyerang pada usia pertengahan 

dan pada orang yang lebih tua dengan berat badan lebih atau obese. Peneliti 

menganggap bahwa kerentanan gentik dan faktor lingkungan menjadi pemicu 

yang paling besar dari terjadinya diabetes mellitus (National institute of diabetes, 
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2014). Menurut Kemenkes RI 2014, faktor risiko diabetes mellitus terbagi 

menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat 

dimodifikasi. Berikut adalah faktor risiko dari diabetes mellitus tipe II: 

2.1.9.1. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi  

2.1.9.1.1. Umur 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya variabel umur ≥50 dapat 

meningkatkan kejadian DM tipe 2 karena penuaan menyebabkan menurunnya 

sensitivitas insulin dan menurunnya fungsi tubuh untuk metabolisme glukosa 

(Trisnawati, 2013). Pada negara berkembang, sebagian besar orang dengan 

diabetes berumur antara 45-64 tahun (Wild et al, 2004). Hampir setengah dari 

orang dengan diabetes berada direntang umur antara 40-59 tahun. Lebih dari 80% 

dari 184 juta orang dengan diabetes berada pada rentang umur ini (Internasional 

Diabetes Federation, 2013).  

Diabetes tipe II hampir sekitar 85%-95% dari seluruh diabetes pada negara 

maju dan menunjukkan angka yang lebih tinggi pada negara berkembang 

(International Diabetes Federation, 2013). Pada individu yang berusia lebih tua 

terdapat penurunan aktivitas mitokondria  di sel-sel otot sebesar 35%. Hal ini 

berhubungan dengan peningkatan kadar lemak di otot sebesar 30% dan memicu 

terjadinya resistensi insulin (Trisnawati, 2013). 

2.1.9.1.2. Jenis kelamin 

Berdasarkan analisis pada penelitian sebelumnya antara jenis kelamin 

dengan kejadian DM Tipe 2, prevalensi kejadian DM Tipe 2 pada wanita  lebih  
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tinggi daripada laki-laki. Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara 

fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih besar. 

Sindroma siklus bulanan (premenstrual syndrome), pasca-menopouse yang 

membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses 

hormonal tersebut sehingga wanita berisiko menderita diabetes mellitus tipe 2 

(Irawan, 2010). 

2.1.9.1.3. Riwayat diabetes gestasional 

Diabetes gestasional adalah diabetes yang hanya terjadi hanya selama 

kehamilan dan pulih setelah melahirkan. Pada umumnya, mereka akan sembuh 

dari diabetes jenis ini setelah melahirkan, namun dalam beberapa kasus diabetes 

ini dapat berlanjut (Hasdianah, 2012). Wanita yang menderita diabetes selama 

kehamilan, berisiko mengalami diabetes tipe dua setelah melahirkan (Fox and 

Kilvert, 2010). 

2.1.9.1.4. Lahir dengan BBLR 

BBLR (berat badan lahir kurang) adalah bayi yang lahir dengan berat 

badan <2500gram. Pada seseorang yang lahir dengan BBLR dimungkinkan 

mempunyai kerusakan pada pankreas sehingga kemampuan pankreas dalam 

memproduksi insulin akan terganggu (Kemenkes, 2010). 

2.1.9.1.5. Genetik  

Faktor lain yang memberikan andil sangat besar pada prevalensi penyakit 

diabetes melitus tipe II adalah faktor keturunan atau genetik. Hal ini terbukti pada 
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beberapa penelitian yang telah membuktikan bahwa orang yang memiliki genetik 

menderita DM lebih berisiko daripada orang yang tidak memiliki riwayat DM. 

Diabetes Melitus cenderung diturunkan atau diwariskan. Anggota keluarga 

penderita DM memiliki kemungkinan lebih besar terserang penyakit ini 

dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita DM (Maulana, 

2009).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan olah Trisnawati (2013), pasien 

diabetes dengan genetik menderita diabetes mempunyai risiko 4 kali lipat untuk 

terkena diabetes dibandingkan dengan yang tidak. 

2.1.9.1.6. Ras/Etnis 

Etnis merupakan faktor penting dalam perkembangan diabetes mellitus 

tipe II pada orang dewasa dan anak-anak. Peningkatan tertinggi dilaporkan terjadi 

pada etnis Asia, Hispanics, orang pribumi (USA, Kanada, Australia) dan African 

Americans, dengan beberapa yang tertinggi di dunia baru saja ditemukan pada 

etni Indian pima (International Diabetes Federation, 2006).  

2.1.9.2. Faktor yang dapat dimodifikasi  

2.1.8.2.1. Berat badan lebih 

Indeks masa tubuh secara bersama-sama dengan variabel lainnya 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan diabetes mellitus. Hasil 

perhitungan  OR menunjukan seseorang yang obesitas mempunyai risiko untuk 

menderita diabetes. Kelompok dengan risiko diabetes  terbesar adalah kelompok 

obesitas, dengan odds 7,14 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok IMT 

normal (Trisnawati, 2013). 
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Pada umumnya, diabetes tipe II diderita oleh orang yang mengalami 

obesitas (80%). Obesitas menyebabkan jumlah reseptor dan kepekaan insulin 

menurun yang mengakibatkan glukosa darah yang masuk kedalam sel berklurang, 

sehingga sel kekurangan bahan metabolisme energi dan kadar glukosa dalam 

darah meningkat melebihi angka normal. Kadar glukosa darah yang meningkat 

melewati ambang batas ginjal akan dikeluarkan melalui urin. Diabetes akan 

mengalami rasa haus yang berlebih, sering buang air kecil, dan rasa lapar yang 

berlebih tetapi berat badan menurun (Kemenkes, 2010). 

2.1.8.2.2. Obesitas sentral 

Obesitas sentral diukur dengan mengukur lingkar perut dengan 

menggunakan meteran. Orang dengan lingkar pinggang >80 cm untuk wanita dan 

>90 cm untuk pria, mempunnyai risiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes tipe 

2. Pada obesitas sentral, peningkatan jumlah lemak visceral (abdominal) 

mempunyai korelasi yang positif dengan hiperinsulin dan berkolerasi negative 

dengan sensivitas insulin (Kemenkes, 2010). 

2.1.8.2.3. Pola Makan 

Pola makan sehat untuk diabetes adalah 25-30% lemak, 50-55% 

karbohidrat, dan 20% protein. Menurut data dari Riskesdas (2013), gaya hidup di 

perkotaan dengan pola makan yang tinggi lemak, garam, dan gula mengakibatkan 

masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan secara berlebihan, selain itu pola 

makanan yang serba instan saat ini memang sangat digemari oleh sebagian 

masyarakat, tetapi dapat mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Sejalan 
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dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi lemak tinggi 

berkontribusi terhadap kejadian DM tipe 2 dengan risiko sebesar 4,64 kali. 

Sedangkan konsumsi serat tinggi ditemukan mencegah DM Tipe 2 sebesar 0,37 

kali (Rahejang, 2010). 

2.1.8.2.4. Aktivitas fisik kurang 

Aktivitas fisik dapat mengontrol gula darah. Glukosa akan diubah menjadi 

energi pada saat beraktivitas  fisik. Aktivitas fisik mengakibatkan insulin semakin 

meningkat sehingga kadar gula dalam darah akan berkurang. Pada orang yang 

jarang berolahraga, zat makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak dibakar tetapi 

ditimbun dalam tubuh sebagai lemak dan gula. Jika  insulin tidak mencukupi 

untuk mengubah glukosa menjadi energi maka akan timbul DM (Kemenkes, 

2010).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2013), tidak 

melakukan aktivitas fisik terbukti tidak meningkatkan risiko terjadinya DM tipe 2. 

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari 

(seperti jalan ke pasar, mencangkul, mencuci, berkebun) tidak dimasukkan 

melakukan aktivitas fisik. 

2.1.8.2.5. Stress 

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dengan diabetes mellitus tipe II mengalami stres dengan jumlah 79,2% 

dan 46,2% responden yang tidak mengalami stres. Untuk mengelola stres 

sebaiknya mulai melakukan metode dalam mengurangi stres. Metode yang baik 
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adalah dengan mengelola stres yang datang. Manajement stres ini sebaiknya 

dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya ketika tertekan (Mitra, 2008). Stress 

diketahui berhubungan secara signifikan dengan kejadian DM Tipe 2 (Trisnawati, 

2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eom et al (2011), tingkat stress  

yang tinggi terjadi pada pasien diabetes dengan durasi pengobatan yang lama, 

pasien dengan pengobatan insulin dan pada pasien wanita. Pengobatan, kontrol 

makanan dan latihan fisik adalah hal yang essensial dalam perawatan penyakit 

diabetes, namun hal yang terpenting adalah adanya dukungan emosi dan mental 

untuk menjaga aktivitas pengobatan yang berkelanjutan. 

2.1.8.2.6. Merokok  

Sebuah meta-analisis ini (Willi C, 2007) berdasarkan 25 penelitian kohort 

menemukan bahwa merokok aktif dikaitkan dengan peningkatan 44% terhadap 

diabetes mellitus tipe II. Namun hasil penelitian Wang Y (2013), menunjukan 

merokok pasif dikaitkan dengan peningkatan 28% dengan kejadian diabetes 

mellitus tipe II. Peningkatan lebih kecil terlihat pada perokok pasif, namun 

keduanya sama-sama berkaitan secara signifikan dengan peningkatan diabetes tipe 

II. Hal ini sejalan dengan penelitian Zhang (2011) menunjukkan bahwa paparan 

asap pada perokok pasif dan merokok aktif secara positif dan secara independen 

terkait dengan risiko diabetes tipe II. 

Perokok pasif menghisap rokok 75% dari asap rokok yang dikeluarkan 

oleh perokok aktif. Nikotin dapat menyebabkan pengurangan sensitivitas insulin 

dan meningkatnya resistensi insulin. Pada kondisi hiperglikemia, nikotin dan 
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karbonmonoksida mempercepat terjadinya penggumpalan darah. Diabetisi yang 

merokok cenderung mengalami penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah 

sehingga lebih banyak mengalami komplikasi kebutaan, impotensi, gagal ginjal 

dan tindakan amputasi (Kemenkes, 2010). 

2.1.8.2.7. Konsumsi Alkohol 

Penelitian yang dilakukan di India menunjukan tingginya angka konsusmi 

alkohol pada laki-laki (Ebrahim et al, 2010). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan di Indonesia menunjukkan hasil bahwa konsumsi alkohol tidak diolah 

karena jumlah responden yang mengkonsumsi alkohol sangat sedikit (Mihardja, 

2010), maupun tidak ada yang mengkonsumsi alkohol sama sekali (Toharin, 

2015). 

Alkohol dapat menyebabkan terjadinya inflamasi kronis pada pankreas 

yang dikenal dengan istilah pankreatitis. Penyakit tersebut dapat menimbulkan 

gangguan produksi insulin dan akhirnya dapat menyebabkan diabetes melitus. 

Kelebihan asupan alkohol dapat mengakibatkan kegemukan, konsumsi jangka 

panjang juga akan mempengaruhi metabolisme dan kondisi gizi (CDA, 2008). 

2.1.8.2.8. Kadar kolesterol 

Kadar kolestrol yang tinggi berisiko terhadap penyakit DM Tipe 2. Kadar 

kolestrol tinggi menyebabkan meningkatnya asam lemak bebas sehingga terjadi 

lipotoksisity. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel beta pankreas 

yang akhirnya mengakibatkan DM Tipe 2 (Kemenkes, 2010).  Hasil anailis 

univariat menunjukan bahwa distribusi responden berdasarkan kadar kolestrol 



31 

 

 
 

tinggi lebih berisiko dari pada responden yang kadar kolestrolnya normal. Pada 

penelitian sebelumnya menyatakan adanya hubungan antara kadar kolestrol 

dengan kejadian DM Tipe 2, didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

anatara kadar kolestrol dengan kejadian DM Tipe 2. 

2.1.8.2.9. Hipertensi 

Hasil penelitian yang berbeda oleh Gress et al menggunakan cohort 

prospective, didapatkan bahwa risiko terjadinya DM tipe 2 pada penderita 

hipertensi 2,43 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tanpa hipertensi. 

Hipertensi pada hasil penelitian yang dilakukan Trisnawati (2013), tidak terbukti 

meningkatkan faktor risiko DM tipe 2 kemungkinan disebabkan oleh responden 

yang menderita hipertensi sudah mendapatkan pengobatan hal ini didukung dari 

hasil penelitian dimana responden yang mempunyai riwayat hipertensi dan hasil 

pemeriksaan  tekanan darahnya ≥140/90 mmHg sebanyak 12 orang semuanya 

mendapat terapi katopril. 

Tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik (>130/80 mmHg) pada 

penderita DM sebesar 70,0% pada laki-laki dan 76,8% pada perempuan. 

Hipertensi meningkatkan resistensi insulin, karena itu hipertensi harus diterapi 

dengan baik (Mihardja, 2009). 

Selain dipengaruhi oleh faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang 

tidak dapat dimodifikasi, diabetes mellitus tipe 2 juga dipengaruhi oleh faktor 

sosisodemografi yang ada pada masyarakat. Berikut adalah faktor sosiodemografi 

yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus tipe 2: 
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2.1.9.1. Pendidikan 

Tingkat pendidikan terbagi atas tidak/tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, 

dan perguruan tinggi. Mereka yang tidak/tamat SD menunjukan korelasi positif 

dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 (Wang H, 2009), Namun pada penelitian 

lain menunjukan tidak adanya hubungan antara pendidikan responden yang 

rendah dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 (Trisnawati, 2013). Orang yang 

tingkat pendidikannya tinggi biasanya akan memiliki banyak pengetahuan tentang 

kesehatan. Dengan adanya pengetahuan tersebut orang akan memiliki kesadaran 

dalam menjaga kesehatannya.  

2.1.9.2. Pekerjaan 

Proporsi terbesar dari subyek dengan diabetes tipe 2 ditunjukan pada 

responden yang bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang, sedangkan guru/PNS 

menunjukkan angka yang paling rendah (Sudaryanto, 2014). 

2.1.10. Komplikasi Diabetes Melitus Tipe II 

Diabetes mellitus sering disebut dengan the greater imitator, yaitu penyakit 

yang dapat menyerang semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai keluhan. 

Penyakit ini timbul secara perlahan sehingga seseorang tidak menyadari bahwa 

terjadi perubahan terhadap dirinya, berikut ini adalah komplikasi yang terjadi 

akibat diabetes mellitus: 
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2.1.9.1. Komplikasi Akut 

Komplikasi akut terjadi jika kadar glukosa darah seseorang meningkat atau 

menurun dengan tajam dalam waktu relatif singkat. Kadar glukosa darah bisa 

menurun secara drastis jika penderita menjalani diet terlalu ketat. Perubahan yang 

besar dan ketat dapat mengakibatkan dampak yang fatal. 

Dalam komplikasi akut dikenal beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Hipoglikemia yaitu keadaan dimana seseorang dengan kadar glukosa dibawah 

nilai normal. Gejala hipoglikemia ditandai dengan munculnya rasa lapar, 

gemetar, mengeluarkan keringat, berdebar-debar, pusing, gelisah, dan 

penderita bisa mengalami koma. 

2. Ketoasidosis diabetik – koma diabetik yang diartikan sebagai keadaan tubuh 

yang sangat kekurangan insulin dan bersifat mendadak akibat infeksi, lupa 

suntik insulin, pola makan yang terlalu bebas dan stress. 

3. Koma hiperosmoler non ketotik yang diakibatkan adanya dehidrasi berat, 

hipotensi dan shock. Karena itu, koma hiperosmoler non ketotik diartikan 

sebagai keadaan tubuh tanpa penimbunan lemak yang menyebabkan 

penderita menunjukan pernafasan yang cepat dan dalam. 

4. Koma laktro asidosis yang diartikan sebagai keadaan tubuh dengan asam 

laktat yang tidak dapat diubah menjadi bikarbonat. Akibatnya, kadar asam 

laktat dalam darah meningkat dan seseorang bisa mengalami koma. 
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2.1.9.2. Komplikasi Kronis 

Komplikasi kronis diartikan sebagai kelainan pembuluh darah yang dapat 

menyebabkan serangan jantung, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan saraf. 

Kelainan kronis sering dibedakan berdasarkan bagian tubuh yang mengalami 

kelainan, seperti kelainan mata, mulut, jantung, urogenital, saraf dan kulit. 

Berikut adalah komplikasi jangka panjang dari diabetes mellitus 

berdasarkan bagian tubuh yang terserang: 

1. Pembuluh darah, komplikasi yang terjadi adalah sirkulasi yang jelek 

menyebabkan penyembuhan luka yang jelek dan dapat menyebabkan 

penyakit jantung, stroke, gangrene kaki dan tangan, impoten dan infeksi. 

2. Mata, yaitu adanya gangguan penglihatan dan pada akhirnya bisa terjadi 

kebutaan. 

3. Ginjal, dimana diabetes akan menyebabkan gagal ginjal 

4. Saraf, komplikasi yang terjadi dapat berupa kelemahan tungkai yang terjadi 

secara tiba-tiba atau perlahan, berkurangnya rasa, kesemutan dan nyeri di 

kaki dan tangan, serta adanya kerusakan saraf menahun 

5. Sistem saraf otonom, yang terjadi adalah tekanan darah naik turun dan terjadi 

kesulitan menelan serta perubahan fungsi pencernaan 

6. Kulit, terjadinya luka dan infeksi dalam serta penyembuhan luka yang jelek 

7. Darah, dimana penderita diabetes mellitus mudah terkena infeksi saluran 

kemih dan kulit karena adanya gangguan fungsi sel darah putih 

8. Jaringan ikat, terjadinya sindroma terowongan karpal kontraktur dupuytren 

(Maulana, 2009). 
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2.1.11. Masyarakat Urban 

Masyarakat perkotaan sering disebut dengan urban community. Pengertian  

masyarakat perkotaan lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri 

yang berbeda dari masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan akan menyajikan 

makanan sesuai apa yang dimiliki. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, mereka 

menyajikan makanan untuk menunjukan tingkat sosial mereka sehingga mereka 

memilih untuk menghidangkan makanan dalam kaleng maupun makanan cepat 

saji lainnya ( Nia K. Pontoh, 2008 ). 

Menurut oxford dictionary, urban dapat diartikan sebagai kata sifat yang 

berhubungan dengan kota atau perkotaan. Dengan begitu masyarakat urban berarti 

sekumpulan orang yang bertempat tinggal di perkotaan dan memiliki karakter 

yang serta dengan kehidupan di perkotaan. Karakter perkotaan dapat dijabarkan 

kedalam beberapa aktivitas, kebiasaan atau kultur yang melekat dalam setiap 

pribadi yang hidup di kota. Hal ini erat hubungannya dengan gaya hidup, 

lingkungan, hubungan antara individu, dan sistem tata kota. Urban, yaitu kota 

dengan populasi yang besar dan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis 

didalamnya. Di Indonesia, wilayah ini biasa disebut dengan Kota atau Kotamadya 

(Dwimirnani, 2011).  

2.1.12. Karakteristik Masyarakat Urban 

Masyarakat urban dikenal dengan gaya hidupnya yang berbeda dengan 

masyarakat pedesaan. Gaya hidup diartikan sebagai cara hidup seseorang dalam 

menghabiskan waktunya, apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri 
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dan juga dunia sekitarnya. Perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan ini salah 

satunya terjadi pada perubahan pola makan, dimana akan berakibat pada 

meningkatnya risiko penyakit degeneratif. Di Indonesia makanan cepat saji 

disukai oleh masyarakat perkotaan karena dianggap mempunyai kelas dan sesuai 

dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang mempunyai mobilitas yang tinggi 

(Alfitri, 2007). 

Prevalensi kejadian diabetes mellitus sebesar 50% terjadi di masyarakat 

urban. Penelitian yang dilakukan oleh Cheema et al (2014) menunjukkan bahwa 

masyarakat urban mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kejadian 

penyakit diabetes mellitus tanpa memandang jenis kelamin. Prevalensi diabetes 

mellitus pada masyarakat urban lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan dengan 

masyarakat rural. 

Proses urbanisasi mensyaratkan penurunan yang signifikan dalam tingkat 

aktivitas fisik. Dekat dengan tetangga, toko, sekolah dan klinik kesehatan, serta 

peningkatan ketersediaan transportasi, sangat mengurangi jumlah berjalan dalam 

rutinitas sehari-hari. Mayoritas wanita masyarakat urban tidak bekerja di luar 

rumah, dan tuntutan pekerjaan rumah tangga di kota-kota yang jauh lebih sedikit 

daripada mereka secara tradisional. Kewajiban sosial mengunjungi juga masih 

dipraktekkan, dan kunjungan telah menjadi lebih sering karena kedekatan yang 

lebih besar dari kerabat dan teman-teman di pemukiman perkotaan. Makanan 

yang dibawa oleh tamu sekarang mungkin minuman ringan, biskuit, kue atau 

permen, yang sudah tersedia. Tamu akan disuguhi minuman ringan, teh, kopi, 

biskuit dan buah, daripada makan (Abu-Saad, 2010). 
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Lebih dari 50% dari populasi dunia sekarang tinggal di daerah perkotaan 

(United Nations Population Fund, 2007). Di Asia, terhitung sebanyak 60% 

populasi diabetes di dunia. Pada satu dekade terakhir, Asia mengalami 

perkembangan ekonomi yang cepat, urbanisasi dan transisi pada status nutrisi. 

Adanya perkembangan ekonomi yang cepat dan urbanisasi pada masyarakat 

perkotaan menyebabkan adanya transisi nutrisi sehingga meningkatkan risiko 

terjadinya ledakan prevalensi diabetes dalam waktu yang relative singkat (Frank, 

2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Allender et al (2009), berikut ini 

adalah faktor-faktor risiko masyarakat urban yang mendukung terjadinya penyakit 

tidak menular: 

2.1.10.1. Aktivitas fisik  

Baik pada laki-laki maupun perempuan, urbanisasi menunjukan adanya 

hubungan yang negative dengan aktivitas  fisik. Ada kemungkinan terjadinya 

penurunan aktivitas fisik antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat urban 

karena kemudahan sarana dan prasarana yang ada pada lingkungan perkotaan. 

Laki-laki mempunyai risiko sebanyak 3 kali lipat untuk menjadi tidak aktif secara 

fisik, sedangkan perempuan mempunyai risiko sebanyak 4 kali lipat (Allender, 

2009). 

Di Asia dan beberapa negara berkembang lainnya, terjadi pembangunan 

ekonomi dan sosial yang cepat sehingga terjadi pergeseran dalam kebiasaan gaya 

hidup dan pola diet pada masyarakat urban. Pada saat yang sama, gaya hidup pada 

masyarakat urban menjadi meningkatkan adanya gaya hidup sedentari. Perubahan 

ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan risiko diabetes tipe 



38 

 

 
 

II dengan kenaikan berat badan dan adipositas sentral, serta penurunan aktivitas 

fisik (Frank, 2011). 

Beberapa penelitian menunjukan bahwa peningkatan aktivitas fisik akan 

menurunkan risiko diabetes sedangkan kebiasaan pola hidup sedentary akan 

meningkatkan risiko diabetes. Menghabiskan waktu 2 jam per hari untuk 

menonton televisi akan meningkatkan risiko diabetes sebesar 14%. Diantara 

kebiasaan pola hidup sedentary (menonton TV, duduk di tempat kerja, dan duduk 

pada aktivitas lainnya), menonton TV dalam waktu yang lama merupakan faktor 

risiko yang paling kuat. Ditambah lagi, orang yang menghabiskan waktu lebih 

banyak menonton TV akan memiliki kecenderungan pola makan yang tidak sehat 

dengan meningkatknya konsumsi makanan ringan, minuman manis dan makanan 

cepat saji (Frank, 2011). 

Meningkatnya mekanisasi dan sarana transportasi menggantikan adanya 

aktivitas fisik beberapa tahun terakhir di negara indutrialisasi. Terjadi peningkatan 

penggunaan mobil pribadi dibandingkan dengan sarana transportasi umum juga 

berhubungan dengan adanya penurunan aktivitas fisik. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di 8 provinsi di Cina, laki-laki yang mempunyai kendaraan pribadi 

akan mengalami penambahan berat badan sebesar 18 kg lebih banyak pada 

periode tertentu. Ditambah lagi, perubahan yang cepat ke arah pelayanan sektor 

ekonomi dan pertumbuhan teknologi baru mengarah pada adanya penurunan level 

aktivitas fisik. Penurunan aktivitas penduduk ini adalah hasil dari adanya 

urbanisasi (Frank, 2011).  
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2.1.10.2. Pola Makan 

Tingginya angka diabetes pada masyarakat urban terjadi karena tingginya 

konsumsi minuman manis dan lemak, dimana keduanya merupakan faktor risiko 

yang sangat kuat dan menjadi gaya hidup bagi masyarakat urban. Urbanisasi ini 

juga mendorong adanya peningkatan konsumsi lemak hewan, makanan tinggi 

energi, rendah serat, dan konsumsi makanan cepat saji yang lebih sering (Cheema 

et al 2014). 

1. Konsumsi Lemak 

Urbanisasi ini mendorong adanya peningkatan konsumsi lemak hewan, 

makanan tinggi energi, rendah serat, dan konsumsi makanan cepat saji yang lebih 

sering (Cheema et al 2014). Asupan kalori yang berlebihan adalah penyebab 

utama di balik meningkatnya obesitas dan epidemi diabetes tipe 2 di seluruh 

dunia, tapi kualitas diet juga memiliki efek independen. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, ditemukan bahwa kualitas lemak dan karbohidrat memainkan peran 

penting dalam perkembangan diabetes, independen BMI dan faktor risiko lain 

(Frank et al, 2001).  

Di Asia, pola makan tradisional hampir hilang bersamaan dengan adaptasi 

yang lebih pada lingkungan urban. Dengan adanya transisi nutrisi, berbagai 

negara mengalami masalah pada nutrisi lebih dan nutrisi kurang, yang mengarah 

pada beban ganda penyakit. Baik sayur maupun lemak hewan dimana dimasak 

dengan menggunakan minyak yang mengandung asam lemak jenuh yang sangat 

tinggi. Lemak trans pada level sekitar 50%. Konsumsi lemak trans berhubungan 



40 

 

 
 

dengan risiko profil kardiometabolik yang buruk dan ini dapat meningkatkan 

risiko dari penyakit jantung. Hal ini juga memegang peranan penting dalam 

perkembangan dari resistensi insulin dan inflamasi kronis (Frank et al, 2011). 

2. Konsumsi Buah dan Sayur 

Konsumsi buah utuh 3 porsi per hari terkait dengan adanya penurunan 

bahaya dari diabetes dan konsumsi 1 porsi per hari sayuran berdaun hijau 

dikaitkan dengan bahaya sederhana diabetes yang lebih rendah (Bazzano, 2008). 

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh (Mihardja, 2010) mereka yang 

mengkonsumsi buah atau sayur <5 porsi/hari tidak menunjukan adanya hubungan 

dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa konsumsi buah dan sayur 

dapat mencegah adanya penambahan berat badan yang nantinya akan memicu 

obesitas. Dimana obesitas ini merupakan faktor risiko utama pada kejadian 

diabetes mellitus tipe II, namun konsumsi buah dan sayur ini tidak langsung 

mempengaruhi adanya penurunan risiko kejadian diabetes mellitus tipe II 

(Boeing, 2012).  

3. Konsumsi Makanan Siap Saji 

Urbanisasi ini mendorong adanya peningkatan konsumsi lemak hewan, 

makanan tinggi energi, rendah serat, dan konsumsi makanan cepat saji yang lebih 

sering (Cheema et al, 2014). Faktor diet terlebih lagi gaya hidup modern yang 

sering mengkonsumsi makanan siap saji saat ini mengakibatkan peningkatan 

terhadap pengaruh risiko munculnya penyakit diabetes melitus tipe-2 (Farrell, 
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2008). Beberapa responden mengatakan dengan banyaknya tempat-tempat 

makanan siap saji yang terus menjamur mengakibatkan keinginan untuk 

mengkonsumsi makanan tersebut lebih tinggi dan dirasa lebih efisien ketika 

istirahat pada waktu jam kerja (Sudaryanto, 2014). 

4. Konsumsi Karbohidrat 

Urbanisasi ini mendorong adanya peningkatan konsumsi makanan tinggi 

energi (Cheema et al, 2014). Perubahan besar yang terjadi di Asia untuk satu 

dekade terakhir meliputi perubahan besar dalam konsumsi dari gandum dan padi 

utuh ke konsumsi beras dan gandum halus. Penurunan konsumsi sereal khususnya 

pada masyarakat urban dan kelompok dengan penghasilan tinggi (Frank et al, 

2011). Khususnya, diet tinggi glikemik (GL) dan lemak trans dikaitkan dengan 

peningkatan risiko diabetes, sedangkan konsumsi lebih besar dari sereal serat dan 

polyunsaturated lemak dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes (Frank et al, 

2001). 

Asupan kalori yang berlebihan adalah penyebab utama di balik 

meningkatnya obesitas dan epidemi diabetes tipe 2 di seluruh dunia, tapi kualitas 

diet juga memiliki efek independen. Konsumsi nasi putih yang terlalu berlebih 

juga berperan dalam meningkatkan risiko diabetes mellitus mencapai lebih dari 

7% (Farrell, 2008). 

Konsumsi minuman manis berupa tambahan pemanis gula, gula dalam 

konteks ini adalah konsumsi gula putih (gula pasir) dan gula merah yang 

merupakan sukrosa, juga berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes 

mellitus tipe II. Sukrosa oleh tubuh dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. 
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Kemudian kelebihan karbohidrat ini disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak 

sehingga glukosa darah menjadi tinggi dan menjadi salah satu faktor risiko 

diabetes tipe 2 (Farrell, 2008). 

2.1.10.3. Stress 

Hidup di lingkungan perkotaan lama dikenal sebagai faktor risiko untuk 

mempengaruhi kondisi mental seseorang. Hal ini dapat terjadi meskipun layanan 

infrastruktur, kondisi sosial ekonomi, gizi dan kesehatan yang jelas lebih baik di 

kota daripada di daerah pedesaan. Paparan stres yang lebih tinggi dan kerentanan 

stres yang lebih tinggi ini didapatkan melalui gangguan seperti polusi atau 

kebisingan dan juga risiko tinggal pada daerah yang ramai. Kesenjangan sosial 

juga menjadi jauh lebih menonjol di kota-kota dan dapat memaksakan stres pada 

individu (Adli, 2011). Keadaan klinis ini meningkatkan risiko terjadinya diabetes 

tipe 2 (Trisnawati, 2012). 

Prevalensi stress pada perempuan di daerah urban pada penelitian yang 

dilakukan di India oleh Parameaswari PJ (2015)sebesar 69.5% yang diketahui 

menggunakan Holme and Rahe Stress Scale. Hasilnya menunjukan sebesar 55.5% 

wanita mempunyai risiko menengah untuk terserang penyakit, sedangkan sebesar 

13% wanita mempunyai risiko tinggi untuk terserang penyakit. Dimana hampir 

sebesar 50% wanita yang mengalami stress mempunyai histori penyakit diabetes 

ataupun hipertensi.Prevalensi depresi, gelisah, dan stress pada pasien diabetes 

juga ditemukan tinggi pada penelitian yang dilakukan Tan KC (2015) yaitu 

sebesar 26,6%; 40%, dan 19.4%. Depresi, gelisah dan stress ditemukan 
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berhubungan secara signifikan dengan status pernikahan, riwayat keluarga, 

pendapatan, dan pekerjaan. 

2.1.10.4. Indeks massa tubuh (IMT)  

Prevalensi IMT tinggi terjadi lebih besar pada masyarakat urban, baik laki-

laki maupun perempuan. Kemungkinan memiliki IMT tinggi tujuh kali lebih 

tinggi di antara laki-laki dan lebih dari enam kali lebih tinggi di kalangan 

perempuan di kelompok yang paling urban dibandingkan dengan masyarakat 

rural. Sejalan dengan bertambahnya usia, laki-laki mengalami sedikit penurunan 

IMT dibandingkan dengan kalangan wanita urban (Allender et al, 2009). 

Berat badan lebih dan obesitas mengarah pada epidemik diabetes global. 

Ini berdampak pada kebanyakan orang dewasa pada negara berkembang dan 

meningkat secara cepat di negara berkembang. Dibandingkan dengan populasi 

barat, prevalensi BBL dan obesitas di negara-negara asia relatif rendah, tapi hal 

ini meningkat secara cepat bila dibandingkan secara paralel di seluruh dunia 

akibat perkembangan ekonomi dan urbanisasi yang sangat cepat (Frank, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ebrahim et al(2010), 

masyarakat urban yang berada di perkotaan mempunyai prevalensi obesitas dan 

diabetes yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat rural. Adanya 

urbanisasi meningkatkan konsumsi lemak dan menurunkan aktivitas fisik baik 

pada laki-laki maupun perempuan. Kencenderungan obesitas mengarah pada 

obesitas abdominal dan masaa otot yang kurang pada orang Asia meningkatkan 

kecenderungan untuk resistensi insulin. “Obese Metabolisme” fenotip pada orang 

dengan berat badan normal dapat menjelaskan terjadinya kecenderungan 
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peningkatan kejadian diabetes meskipun prevalensi obesitas relative rendah 

(Frank, 2011). 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori 

Keterangan : Kemenkes RI, 2014; Allender et al, 2009; Frank, 2011; Miharja, 

2009; Sudaryanto, 2012; Wang Y et al, 2013; Trisnawati, 2013; Cheema et al, 

2014; Toharin, 2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

3.1 KERANGKA KONSEP  

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan variabel-variabel 

yang akan diukur atau diamati selama penelitian. Tidak semua variabel dalam 

kerangka teori dimasukkan ke dalam kerangka konsep, karena keterbatasan 

peneliti dalam masalah dana, tenaga, dan waktu. 
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3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah karakteristik subyek penelitian yang berubah dari satu 

subyek ke subyek  lain.( Sastroasmoro, 2011). Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel bebas dan variabel terikat. 

3.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila ia berubah akan 

mengakibatkan  perubahan pada variabel lain (Sudigdo S, 2011). Variabel bebas 

dalam  penelitian  ini adalah pola makan tinggi karbohidrat dan lemak, konsumsi 

makanan siap saji,konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik kurang, danstress. 

3.2.2. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan variabel 

bebas. (Sudigdo S, 2011).  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Diabetes 

Melitus Tipe II pada pasien rawat jalan dengan usia >40 tahun. 

3.2.3. Variabel Perancu 

Selain variabel di atas, terdapat variabel yang diduga dapat merancukan 

hubungan antara variabel bebas dan terikat yaitu: umur, jenis kelamin, dan riwayat 

diabetes. Cara mengendalikan variabel perancu  tersebut adalah  

1. Umur, dikendalikan dengan kriteria inklusi. 

2. Genetik dan jenis kelamin dikendalikan setelas dilakukan analisis. 
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3.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan dasar teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah: 

1. Konsumsi karbohidrat merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang 

2. Konsumsi lemak merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang 

3. Konsumsi makanan siap saji merupakan faktor risiko kejadian diabetes 

melitus pada masyarakat urban Kota Semarang 

4. Konsumsi buah dan sayur merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus 

pada masyarakat urban Kota Semarang  

5. Aktivitas fisik merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada 

masyarakat urban Kota Semarang 

6. Stress merupakan faktor risiko kejadian diabetes melitus pada masyarakat 

urban Kota Semarang. 

3.4 DEFINISI OPERASIONAL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
No  Variabel  Definisi operasional Pengukur

an 

Kategori  Skala  

1. Diabetes 

Melitus 

Tipe II 

Penyakit 

metabolisme yang 

termasuk dalam 

kelompok gula darah 

yang melebihi batas 

normal atau 

hiperglikemia (lebih 

dari 120 mg/dl atau 

120mg%) (Maulana, 

2009). 

Data 

Rekam 

Medis 

1. Diabetes Melitus Tipe 

II 

2. Tidak Diabetes Melitus 

Tipe II 

 

Ordinal 
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3. Genetik Orang yang 

memiliki riwayat 

keluarga menderita 

Diabetes Melitus  

Kuesioner 1. ya 

2. tidak 

Ordinal 

4. Jenis 

kelamin 

Pembagian jenis 

seksual yang 

ditentukan secara 

anatomis dan 

biologis. 

Data 

rekam 

medis 

1. laki-laki 

2. perempuan 

Ordinal 

5. Konsumsi  

karbohidrat 

Perilaku responden 

dalam 

mengkonsumsi 

karbohidrat lebih 

dari frekuensi dan 

jumlah yang 

dianjurkan selama 1 

bulan terakhir 

Food 

Frequency 

Questioner 

semikuanti

tatif 

1. lebih dari 60 % 

konsumsi keseluruhan 

2. kurang dari 60 % 

konsumsi keseluruhan 

(Kemenkes RI, 2011) 

Ordinal 

6. Konsumsi 

lemak 

Perilaku responden 

dalam 

mengkonsumsi 

lemak lebih dari 

frekuensi dan jumlah 

yang dianjurkan 

selama 1 bulan 

terakhir 

Food 

Frequency 

Questioner 

semikuanti

tatif 

1. >25% dari kebutuhan 

energi total 

2.  <25% dari kebutuhan 

energi total 

(Kemenkes RI, 2011) 

Ordinal 

8. Konsumsi 

makanan 

siap saji 

Perilaku responden 

dalam 

mengkonsumsi 

makanan yang sudah 

diolah dan siap 

untuk langsung 

disajikan ditempat 

usaha atau diluar 

tempat usaha atas 

dasar pesanandalam 

1 bulan terakhir 

Kuesioner 1. Sering (>2 kali/minggu) 

2. Kadang-kadang(1-2kali 

/minggu) 

3. Jarang (<2 kali/minggu) 

(Lancet, 2005) 

 

Ordinal 

9. Konsumsi 

buah dan 

sayur 

 

Perilaku responden 

dalam 

mengkonsumsi buah 

dan sayur dalam 1 

bulan terakhir 

Food 

Frequency 

Questioner 

semikuanti

tatif 

1. ≤3 porsi/hari 

2. >3 porsi/hari 

(Kemenkes RI, 2011) 

Ordinal 

10 Aktivitas 

Fisik 

Aktivitas yang 

melibatkan kegiatan 

fisik yang dilakukan 

responden secara 

rutin dalam 

kehidupan sehari-

hari selama satu 

minggu terakhir. 

Internatio

nal 

Physical 

Activity 

Questionn

aire 

(IPAQ) 

1. Rendah  

2. Sedang  

3. Tinggi  

 (Scoring protocol of 

IPAQ 2005) 

Ordinal 
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11. Stress Suatu keadaan non 

spesifik yang 

dialami responden 

dalam menghadapi 

situasi hidup sehari-

hari.  

Kuesioner  1.  Stress 

2. Tidak stress (likert 

scale) 

Ordinal 

 

3.5 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional yaitu 

dengan melakukan pengamatan pada objek yang diteliti. Metode pengamatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan kasus kontrol. 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kasus kontrol (case control), 

sering juga disebut retrospective study merupakan penelitian epidemiologis 

analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek (penyakit atau kondisi 

kesehatan) tertentu dengan faktor resiko tertentu. Penelitian ini dimulai dari 

mengidentifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu (yang disebut sebagai 

kasus) dan kelompok tanpa efek (disebut sebagai kontrol), kemudian secara 

retrospektif diteliti faktor risiko yang dapat menerangkan mengapa kaasus terkena 

efek, sedang kontrol tidak (Sastroasmoro, 2010). 
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3.6 POPULASI DAN SAMPEL 

3.6.1. Populasi  

Populasi  adalah  pengambilan  keseluruhan  subyek/obyek  penelitian  

yang mempunyai  kuantitas  dan  karateristik  tertentu  untuk  dipelajari  dan 

kemudian ditarik kesimpulan (Hidayat, 2009). Populasi dari penelitian ini terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

3.6.1.1. Populasi kasus 

 Populasi kasus dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang 

terdiagnosis menderita diabetes mellitus tipe II dan menjalani pemeriksaan dan 

rawat jalan tanggal 1 Januari 2015 sampai 29 Maret 2016 di RSUD Tugurejo. 

Populasi kasus dalam penelitian ini berjumlah 903 kasus. 

3.6.1.2. Populasi kontrol  

 Populasi kontrol dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang 

tidak terdiagnosis menderita diabetes mellitus tipe II dan menjalani pemeriksaan 

Faktor Risiko (+) 

Faktor Risiko (-) 

Faktor Risiko (+) 

Faktor Risiko (-) 

Diabetes 

Tidak 

diabetes 

 

Gambar 3.2 Rancangan Penelitian 

Retrospektif 

Retrospektif 
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rawat jalan tanggal 1 Januari 2015 sampai 29 Maret 2016 di RSUD Tugurejo. 

Populasi kontrol dalam penelitian ini berjumlah 695 kasus. 

3.6.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah 

dari  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  (Hidayat,  2009). Sampel pada 

penelitian ini adalah responden yang terdiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 

II dan menjalani pemeriksaan dan rawat jalan di RSUD Tugurejo , mulai tanggal 1 

Januari 2015 sampai 29 Maret 2016, dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai 

berikut: 

3.4.2.1. Sampel Kasus 

 Sampel kasus dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 

II rawat jalan yang berkunjung mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 29 Maret 

2016 di RSUD Tugurejo. Dalam penelitian ini kriteria inklusi sampel kasus adalah 

1. Pasien yang baru pertama kali terdiagnosis diabetes melitus tipe 2 berdasarkan 

data dari RSUD Tugurejo Semarang. 

2. Pasien berdomisili di Kota Semarang. 

3. Berumur lebih dari 40 tahun. 

4. Bersedia menjadi responden penelitian 

5. Diabetes tidak disertai dengan komplikasi 

Kriteria eksklusi sampel kasus dalam penelitian ini adalah : 

1. Alamat tidak jelas atau tidak dapat ditemui setalah 2 kali didatangi 
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2. Telah pindah rumah atau meninggal dunia. 

3.6.2.2 Sampel Kontrol 

 Sampel kontrol dalam penelitian ini adalah bukan penderita diabetes 

mellitus tipe II yaitu dengan diagnosis mengalami demam biasa dan melakukan 

rawat jalan yang berkunjung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai 29 Maret 2016 

di RSUD Tugurejo. Dalam penelitian ini kriteria inklusi sampel kontrol adalah: 

1. Pasien berdomisili di Kota Semarang. 

2. Berumur lebih dari 40 tahun. 

3. Bersedia menjadi responden penelitian 

Kriteria eksklusi sampel kontrol dalam penelitian ini adalah : 

1. Alamat tidak jelas atau tidak dapat ditemui setalah 2 kali didatangi 

2. Telah pindah rumah atau meninggal dunia. 

3.6.3. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

dari Lemeshow 70): 

n = 
                                                      

             
 

P1* =   
     

       
 

P2* =   
   

                   
 

Keterangan :  

n  = Jumlah sampel  
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P1
  = Proporsi pemaparan pada kelompok kasus  

P2
  = Proporsi pemaparan pada kelompok kontrol    

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan uji hipotesis satu 

arah, dengan tingkat kemaknaan (Z1-α) 5% dan kekuatan (Z1-β) sebesar 80% 

dengan OR antara 0.2–10.  Berikut adalah perhitungan sampel: 

OR = 10 

P1* =   
     

       
  =     

     

       
  =  0.909 

P2* =   
   

                   
    = 

     

     
    = 0.499 

n = 
                                                      

             
 

n = 
                                   

       
 

n = 
                

     
  = 

    

     
  = 20.7 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan nilai OR terbesar yaitu 10.0 

(Sudaryanto, 2014), menggunakan rumus tersebut diperoleh sampel minimal 

sebesar 20,7. Sampel yang akan digunakan adalah besar sampel minimal ditambah 

10% jumlah sampel minimal, sehingga sampel yang akan digunakan adalah 23 

sampel. Penelitian ini menggunakan perbandingan kelompok kasus dan kontrol 

secara keseluruhan sebesar 46 sampel. 

3.6.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan 
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teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pengambilan  sampel dilakukan  secara  purposive sampling agar sampel 

yang diambil bersifat homogen. Purposive sampling merupakan teknik penetapan 

sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian).   

3.7 SUMBER DATA 

Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  data primer dan  data  

sekunder.Data primer diperoleh melalui wawancara pada responden baik pada 

saat studi pendahuluan maupun penelitian. Wawancara pada saat penelitian, 

menggunakan  kuesioneryang diadopsi dari kuesioner baku dan tidak baku 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder yaitu data 

yang  diperoleh  dari  data rekam medik pasien diabetes mellitus tiep II rawat jalan 

di RSUD Tugurejo tahun 2016.  

3.8 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan diadopsi dari kuesioner baku berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya tentang aktivitas fisik,  makan tinggi gula dan 

lemak, dan stress yang dialami pada penderita diabetes. Kuesioner tentang 

aktifitas fisik menggunakan kuesioner baku Short Form ofInternational Physical 

Activity Questionnaire (SF-IPAQ), yang telah diuji validitas dan realibilitasnya 

(Oyeyemi et al, 2011). Instrumen yang digunakan untuk pola makan adalah Food 

Freequency Questionnaire (FFQ), dimana jenis makanan yang dipilih disini 
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berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.Penilaian stress yang 

dialami oleh penderita diabetes dilakukan menggunakan skala likert tingkat 

gangguan yang dialami penderita sebagai responden yang hidup di lingkungan 

urban. 

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

karena kuesioner yang digunakan belum merupakan kuesioner baku untuk data 

kuantitatif.  

3.9 PROSEDUR PENELITIAN 

Langkah – langkah pengambilan data dari variabel yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Pertama dilakukan penapisan terhadap calon sampel untuk memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara melihat data 

rekam medis RSUD Tugurejo Semarang. Kemudian mengelompokkan sampel 

pada kelompok kasus dan kontrol. Kelompok kasus adalah pasien dengan 

diabetes tipe II dan kelompok kontrol adalah pasien bukan penderita diabetes 

tipe II.  

2. Setelah sampel pada kelompok kasus dan kontrol ditentukan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara terstruktur 

menggunakan kuesioner secara door to door pada responden terpilih untuk 

mendapatkan informasi tentang data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

3. Setelah data terkumpul secara lengkap, tahap yang dilakukan adalah 

melakukan tahap pengolahan data dan anlisis data untuk menghasilkan 

informasi yang akurat. 
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3.10 TEKNIK ANALISIS DATA 

Proses input data menggunakan software Epidata. Analisis data dengan  

bantuan  software  SPSS  melalui  tahapan  sebagai berikut:  

3.10.1. Editing  

Upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau 

dikumpulkan. 

3.10.2. Koding  

Kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data yang terdiri dari 

beberapa kategori. Biasanya dalam pemberian kode dibuat daftar kode dan artinya  

dalam satu buku untuk memudahkan kembali melihat lokasi dan arti suatu kode 

dari suatu variabel.    

3.10.3. Entri data  

Kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam database 

komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau dengan 

membuat tabel kontigensi.  

3.10.4. Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah  analisis  univariat dan analisis 

bivariat. Analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Analisis data 
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dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 1.6. Analisa yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

3.6.4.1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap variabel hasil penelitian pada 

umumnya dalam analisis hanya menggunakan distribusi dan presentase dari tiap 

variabel (Sugiyono, 2010). Analisis univariat ini digunakan untuk 

mendeskripsikan semua variabel penelitian. Variabel terikat dan variabel bebas 

dideskripsikan dalam bentuk tabel atau grafik utnuk memberikan gambaran umum 

hasil penelitian dan melihat ada atau tidaknya perbedaan antara kedua kelompok 

penelitian. 

3.6.4.2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Analisis bivariat digunakan untuk mencari 

hubungan dan membuktikan hipotesis variabel. Pada analisis bivariat, dilakukan 

dengan membuat tabel silang antara variabel terikat dan bebas. 

Uji statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

kejadian diabetes mellitus tipe II  dengan menggunakan uji chi-square (Sugiyono, 

2010). Analisis chi-square dilakukan dengan tingkat signifikan p> 0,05 (taraf 

kepercayaan 95%). Dasar pengambilan keputusan dengan tingkat kepercayaan 

95% : 

1. Jika nilai sig p > 0,05 maka Ho diterima 

2. Jika nilai sig p < 0,05 maka Ho ditolak (Sujarweni, 2008) 
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Ketentuan uji Chi Square:   

1. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5 (lima) lebih 

dari 20% dari jumlah keseluruhan sel.  

2. Untuk tabel 2xK, jika ada nilai expected kurang dari 5 lebih dari 20% dari sel 

totalnya, maka menggunakan uji alternatif yaitu Kolmogorov-Smirnov (Agus 

Riyanto, 2010: 78). 

3. Untuk tabel BxK digunakan penggabungan sel 

Untuk mengetahui besar OR digunakan analisis Odds Ratio (OR) dengan 

menggunakan  tabel 2x2 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Tabel 2x2 Penentu OR 

  Kasus Kontrol Jumlah 

Faktor Risiko Ya A B a+b 

Tidak C D c+d 

Jumlah a + c b + d a+b+c+d 

Susunan hasil pengamatan dalam tabel  2x2 dilakukan sebagai berikut: 

Sel a = kasus yang mengalami pajanan 

Sel b = kontrol yang mengalami pajanan 

Sel c = kasus yang tidak mengalami pajanan 

Sel d = kontrol yang tidak mengalami pajanan 

 Untuk menentukan variabel bebas sebagai hubungan atau bukan dilakukan 

uji OR dengan meghitung Confident Interval (CI) 95% OR. Rumus menghitung 

OR adalah sebagai berikut (Sudigdo, 2011) : 

OR = Odds pada kelompok kasus : Odds pada kelompok kontrol 
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       =  
                                                                   

                                                                       
 

 a/(a+c) : c/(a+c) : b(b+d):d(b+d) 

    = 

 b(b+d) : d/(b+d) 

    =    (a/c) : (b/d) 

     =
  

  
 

3.6.4.3. Analisis Multivariat 

 Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh paparan 

secara bersama-sama dari beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap 

persalinan prematur. Uji yang digunakan adalah regresi logistik. Apabila masing – 

masing variabel bebas menunjukkan nilai p < 0,25, maka variabel tersebut dapat 

dilanjutkan ke dalam model multivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk 

mendapatkan model yang terbaik. Seluruh variabel kandidat dimasukkan bersama-

sama untuk dipertimbangkan menjadi model dengan hasil nilai p < 0,05. Variabel 

yang terpilih dimasukkan ke dalam model dan nilai p yang tidak signifikan 

dikeluarkan dari model, berurutan dari nilai p tertinggi hingga terendah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

 

 

4.1 GAMBARAN UMUM 

4.1.1. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subjek penelitian pada kelompok kasus dalam penelitian ini adalah 

penderita diabetes mellitus tipe II rawat jalan yang berkunjung mulai dari tanggal 

1 Januari 2015 - 29 Maret 2016 di RSUD Tugurejo. Sesuai dengan perhitungan 

besar sampel minimal, jumlah sampel kasusterdiri dari 23 kasus. Sedangkan 

sampel kontrol adalah bukan penderita diabetes mellitus tipe II rawat jalan yang 

berkunjung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai 29 Maret 2016 di RSUD 

Tugurejo dengan jumlah yang samayaitu23 kontrol. Sampel kontrol diambil dari 

pasien yang melakukan rawat jalan karena adanya demam/panas tanpa disertai 

penyakit lain. Data primer pada kasus diabetes mellitusdikumpulkan dengan 

melakukanwawancara dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diambil 

dari catatan rekam medis pasien di RSUD Tugurejo. 

4.1.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Distribusi  responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Distribusi responden berdasarkan umur  

Umur  

Frekuensi 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

40-60 20 48.8 21 51.2 41 100.0 

>60 3 60 2 40 5 100.0 

Jumlah 23 100 23 100  46 100.0 
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Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa responden dengan usia 40-

60 tahun menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

repsonden dengan usia > 60 tahun.Responden dengan usia 40-60 tahun sebanyak 

41 orang terdiri atas 21 orang (51.2%) responden kontrol dan sebanyak 20 orang 

(48.8%) responden kasus. Responden dengan usia > 60 tahun dengan jumlah yang 

lebih sedikit yaitu sebanyak 5 orang terdiri atas 2 orang (40%) responden kontrol 

dan 3 orang (60 %) responden kasus. 

4.1.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

kelamin 

Frekuensi 
Total % 

Kasus % Kontrol % 

Laki-laki 11 47.8 7 30.4 18 39.1 

Perempuan 12 52.2 16 69.6 28 60.9 

Total 23 100.0 23 100.0 46 100.0 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki, dengan 

28 orang responden perempuan dan 18 orang responden laki-laki. Responden 

perempuan terdiri dari 16 orang (57.1 %) responden kontrol dan 12 (42.9%) 

responden kasus. Responden laki-laki terdiri dari 7 orang (38.9%) responden 

kontrol dan 11 orang (61.1%) responden kasus. 
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4.1.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Distribusi  responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.3 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan 
Frekuensi 

Total % 
Kasus % Kontrol % 

Pensiunan 3 13.0 0 0 3 6.5 

PNS 2 8.7 3 13.0 5 10.9 

Buruh/karyawan 3 13.0 6 26.1 9 19.6 

Wiraswasta 4 17.4 6 26.1 10 21.7 

Tidakbekerja 11 47.8 8 34.8 19 41.3 

Total 23 100.0 23 100.0 46 100.0 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

responden yang paling besar ditunjukkan oleh jenis pekerjaan tidak bekerja dan 

frekuensi yang paling sedikit ditunjukkan oleh jenis pekerjaan pensiunan. Dari 

total 46 responden sebanyak 19 orang (41.3%) tidak bekerja, sebanyak 10 orang 

(21.7%) bekerja sebagai wiraswasta, sebanyak 9 orang (19.6%) bekerja sebagai 

buruh/karyawan, sebanyak 5 orang (10.9%) bekerja sebagai PNS, dan sebanyak 3 

orang (6.5%) bekerja sebagai pensiunan. 

4.1.2.4. Karakteristik Responden BerdasarkanPendidikan 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Distribusiresponden berdasarkan pendidikan 

Pendidikan 
Frekuensi 

Total % 
Kasus % Kontrol % 

Tidak tamat SD 1 4.3 2 8.7 3 6.5 

Tamat SD 7 30.4 9 39.1 16 34.8 

Tamat SLTP 5 21.7 4 17.4 9 19.6 

Tamat SMA 7 30.4 7 30.4 14 30.4 

Tamat Diploma/Sarjana 3 13.0 1 4.3 4 8.7 

Total 23 100.0 23 100.0 46 100.0 
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Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi berdasarkan 

pendidikan responden paling banyak ditunjukkan oleh responden dengan 

pendidikan tamat SD. Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan yang paling 

sedikit ditunjukkan dengan pendidikan tamat diploma/sarjana. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 46 responden, 

sebanyak 16 orang (34.8 %)tamat SD, sebanyak 14 orang (30.4 %)tamat 

SMA,sebanyak 9 orang (19.6%) tamat SLTP, dan sebanyak 4 orang (8.7%)tamat 

diploma/sarjana. 

4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel penelitian. Analisis ini 

akan menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap variabel yang 

diteliti. 

4.2.1.1. Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Laki-laki 11 47.8 7 30.4 18 39.1 

Perempuan 12 52.2 16 69.6 28 60.9 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 11 orang (47.8%) berjenis kelamin laki-laki, 12 orang (52.2%) berjenis 

kelamin perempuan. Sedangkan dari 23 responden kontrol, sebanyak 7 orang 

(30.4%) berjenis kelamin laki-laki, 16 orang (69.6%) berjenis kelamin perempuan. 
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4.2.1.2. Genetik 

Distribusi responden berdasarkan genetik dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi responden berdasarkan genetik 

Genetik 

Status Diabetes Melitus Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Ya 14 60.9 5 21.7 19 41.3 

Tidak  9 39.1 18 78.3 27 58.7 

Jumlah 23  100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 14 orang (60.9%) mempunyai riwayat genetik diabetes mellitus dari 

keluarganya, 9 orang (39.1%) tidak mempunyai riwayat genetik diabetes mellitus 

dari keluarganya. Sedangkan dari 23 responden kontrol, sebanyak 5 orang 

(21.7%) mempunyai riwayat genetik diabetes mellitus dari keluarganya, 18 orang 

(78.3%) tidak mempunyai riwayat genetik diabetes mellitus dari keluarganya. 

4.2.1.3. Konsumsi  karbohidrat 

Distribusi responden berdasarkan  konsumsi karbohidrat dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi responden berdasarkan konsumsi karbohidrat 

Konsumsi karbohidrat 

Status Diabetes Melitus Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

>60 % kebutuhan total 14 60.9 6 26.1 20 43.5 

≤60 % kebutuhan total 9 39.1 17 73.9 26 56.5 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, sebanyak 

14 orang (60.9%) mempunyai  konsumsi karbohidrat >60 % kebutuhan total dan 9 

orang (39.1%) mempunyai  konsumsi karbohidrat ≤60 % kebutuhan total. Dari 23 

responden kontrol, sebanyak 6 orang (26.1%) mempunyai  konsumsi karbohidrat 



66 

 

 
 

harian>60 % kebutuhan total dan 17 orang (73.9%) mempunyai  konsumsi 

karbohidrat ≤60 % kebutuhan total. 

4.2.1.4. Konsumsi lemak 

Distribusi responden berdasarkan konsumsi  lemak dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi responden berdasarkan konsumsi lemak 

 Konsumsi Lemak 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

N % n % n % 

>25% dari kebutuhan total 14 60.9 7 30.4 21 45.7 

≤25% dari kebutuhan total 9 39.1 16 69.6 25 54.3 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, sebanyak 

14 orang (60.9%) mempunyai  konsumsi lemak harian >25% dari kebutuhan total 

dan 9 orang (39.1%) mempunyai  konsumsi lemak harian ≤25% dari kebutuhan 

total. Dari 23 responden kontrol, sebanyak 7 orang (30.4%) mempunyai  

konsumsi lemak harian >25% dari kebutuhan total dan 16 orang (69.6%) 

mempunyai  konsumsi lemak harian ≤25% dari kebutuhan total. 

4.2.1.5. Konsumsi makanan siap saji 

Distribusi responden berdasarkan konsumsi makanan siap saji dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi responden berdasarkan konsumsi makanan siap saji 

Konsumsi 

makanan siap 

saji 

Frekuensi 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Sering 14 60.9 5 21.7 19 21.7 

Kadang-kadang 5 21.7 10 43.5 15 32.6 

Jarang 4 17.4 8 34.8 12 26.1 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 
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Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, sebanyak 

14 orang (60.9%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji yang sering,5 orang 

(21.7%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji kadang, dan 4 orang (17.4%) 

mempunyai  konsumsi makanan siap saji. Sedangkan dari 23 responden kontrol, 

sebanyak 5 orang (21.7%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji yang 

sering,10 orang (43.5%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji kadang, dan 8 

orang (34.8%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji yang jarang. 

4.2.1.6. Konsumsi buah dan sayur 

Distribusi responden berdasarkan konsumsi buah dan sayur dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi responden berdasarkan konsumsi buah dan sayur 

 konsumsi buah dan 

sayur 

Status Diabetes Melitus Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

≤3 porsi perhari 16 69.6 10 43.5 26 56.5 

>3 porsi perhari 7 30.4 13 56.5 20 43.5 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa dari 46 responden kasus, 

sebanyak 16 orang (69.6%) konsumsi buah dan sayur >3 porsi perhari dan 7 orang 

(30.4%) konsumsi buah dan sayur ≤3 porsi perhari. Sedangkan dari 46 responden 

kontrol, sebanyak 10 orang (43.5%) konsumsi buah dan sayur >3 porsi perhari 

dan 13 orang (56.5%) konsumsi buah dan sayur ≤3 porsi perhari. 

4.2.1.7. Aktivitas Fisik 

Distribusi responden berdasarkan aktifitas fisik dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.11 Distribusi responden berdasarkan aktifitas fisik 

Aktifitas Fisik 

Frekuensi 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Rendah 13 56.5 2 8.7 15 32.6 

Sedang 6 26.1 9 39.1 15 32.6 

Tinggi 4 17.4 12 52.2 16 34.8 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.11, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 13 orang (56.5%) mempunyai aktifitas fisik rendah, 6 orang (26.1%) 

mempunyai aktifitas fisik sedang, dan 4 orang (17.4%) mempunyai aktifitas fisik 

tinggi. Sedangkan dari 23 responden kontrol, sebanyak 2 orang (8.7%) 

mempunyai aktifitas fisik rendah, 9 orang (39.1%) mempunyai aktifitas fisik, dan 

12 orang (52.2%) mempunyai aktifitas fisik tinggi. 

4.2.1.8. Stress 

Distribusi responden berdasarkan stress dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi responden berdasarkan stress 

Stress di 

lingkungan 

urban 

Frekuensi 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Stress 15 65.2 6 26.1 21 45.7 

Tidak stress 8 34.8 17 73.9 25 54.3 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 92 100,0 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 15 orang (65.2%) mengalami stress akibat lingkungan urban dan 8 

orang (34.8%) tidak mengalami stress akibat lingkungan urban. Sedangkan dari 

23 responden kontrol, sebanyak 6 orang (26,1%) mengalami stress akibat 

lingkungan urban dan 17 orang (73,9%) tidak mengalami stress akibat lingkungan 

urban. 
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4.2.2. Analisis Bivariat 

5.1.1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II 

pada Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi Square 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hubungan jenis kelamin dengan kejadian diabetes mellitus pada 

masyarakat urban 

Jenis Kelamin 
Status Diabetes Melitus 

Jumlah P-

value 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Laki-laki 11 47.8 7 30.4 18 39.1 

0.365 
(0.626-

7.009) 
Perempuan 12 52.2 16 69.6 28 60.9 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 11 orang (47.8%) berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang (52.2%) 

berjenis kelamin perempuan. Dari 23 responden kontrol, sebanyak 7 orang 

(30.4%) berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang (69.6%) berjenis kelamin 

perempuan. 

Hasil uji hubungan chi square, diperoleh p value 0.365. Nilai p value 

tersebut, lebih besar dari 0,05 (0,365 > 0,05), sehingga Ha ditolak  dan Ho 

diterima, berarti tidak ada hubungan antara orang yang berjenis kelamin 

perempuan dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban. Hasil p 

value ini menunjukkan bahwa jenis kelamin bukan merupakan faktor risiko 

kejadian diabetes mellitus tipe. 
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5.1.2. Hubungan Genetik dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II pada 

Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara genetik dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hubungan genetik dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat 

urban 

Genetik 
Status Diabetes Melitus Jumlah  

P-

value 
OR (95% CI) Kasus Kontrol 

n % N % n % 

Ya 14 60.9 5 21.7 19 41.3 

0.017 5.6  
(1.530-

20.492) 
Tidak  9 39.1 18 78.3 27 58.7 
Jumlah 23  100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.14, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 14 orang (60.9%) mempunyai riwayat genetik dan 9 orang (39.1%) 

tidak mempunyai riwayat genetik. Dari 23 responden kontrol, sebanyak 5 orang 

(21.7%) mempunyai riwayat genetik dan 18 orang (78.3%) tidakmempunyai 

riwayat genetik. 

Hasil uji hubungan chi square, diperoleh p value 0.017. Nilai p value 

tersebut, kurang dari 0,05 (0,017< 0,05), sehingga Ho ditolak  dan Ha diterima, 

berarti ada hubungan antara riwayat genetik dengan kejadian diabetes mellitus 

pada masyarakat urban. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR =5.6, dapat 

diartikan bahwa seseorang dengan riwayat genetikdiabetes mellitus mempunyai 

risiko sebesar 5.6 kali lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus tipe II 

dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai riwayat genetik. 
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5.1.3. Hubungan Konsumsi Karbohidrat dengan Kejadian Diabetes 

Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan 

kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi 

Square diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hubungan konsumsi karbohidrat dengan kejadian diabetes mellitus 

pada masyarakat urban 

Konsumsi karbohidrat 
Status Diabetes Melitus 

Jumlah P-

value 
OR 

(95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

n % n % n % 

>60 % kebutuhan total 14 60.9 6 26.1 20 43.5 

0.037 4.407 
1.260-

15.414 
≤60 % kebutuhan total 9 39.1 17 73.9 26 56.5 

Jumlah 23  100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 14 orang (60.9%) mempunyai konsumsi karbohidrat >60 % kebutuhan 

total dan 9 orang (39.1%) mempunyai konsumsi karbohidrat ≤60 % kebutuhan 

total. Dari 23 responden kontrol, sebanyak 6 orang (26.1%) mempunyai konsumsi 

karbohidrat harian >60 % kebutuhan total dan 17 orang (73.9%) mempunyai 

konsumsi karbohidrat ≤60 % kebutuhan total. 

Hasil uji hubungan chi square, diperoleh p value 0.037. Nilai p value 

tersebut, lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak  dan Ha diterima, berarti ada 

hubungan antara konsumsi karbohidrat >60 % kebutuhan total dengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban. Dari hasil analisis dapat diartikan bahwa 

konsumsi karbohidrat >60 % kebutuhan total merupakan faktor risiko kejadian 

diabetes mellitus tipe II. Hasil analisis menggunakan SPSS untuk mengetahui 

besarnya risiko diperoleh nilai OR =4.407, dapat diartikan bahwa responden 

dengan konsumsi karbohidrat yang lebih dari60 % kebutuhan total 4.407 kali lipat 
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lebih berisiko untuk terkena diabetes mellitus tipe II dibandingkan dengan 

responden yang tidak. 

5.1.4. Hubungan Konsumsi Lemak dengan Kejadian Diabetes Melitus 

Tipe II pada Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi Square 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hubungan konsumsi lemak dengan kejadian diabetes mellitus pada 

masyarakat urban 

 Konsumsi Lemak 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah P-

value 

(95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

n % n % n % 

>25% dari kebutuhan total 14 60.9 7 30.4 21 45.7 

0.076 
(0.049-

12.052) ≤25% dari kebutuhan total 9 39.1 16 69.6 25 54.3 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.16, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 14 orang (60.9%) mempunyai  konsumsi lemak harian >25% dari 

kebutuhan total dan 9 orang (39.1%) mempunyai  konsumsi lemak harian ≤25% 

dari kebutuhan total. Dari 23 responden kontrol, sebanyak 7 orang (30.4%) 

mempunyai  konsumsi lemak harian >25% dari kebutuhan total dan 16 orang 

(69.6%) mempunyai  konsumsi lemak harian ≤25% dari kebutuhan total. 

Hasil uji hubungan chi square, diperoleh p value 0.076. Nilai p value 

tersebut, lebih besar dari 0,05 (0,076 > 0,05), sehingga Ha ditolak  dan Ho 

diterima, berarti tidak ada hubungan antara  konsumsi lemak harian yang lebih 

dari 25% kebutuhan total dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat 

urban. Dari hasil analisis dapat diartikan bahwa konsumsi lemak harian yang lebih 
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dari25% kebutuhan total bukan merupakan faktor risiko kejadian diabetes mellitus 

tipe II. 

5.1.5. Hubungan Konsumsi Makanan Siap Saji dengan Kejadian Diabetes 

Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara konsumsi makanan siap saji 

dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan 

uji Chi Square diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Hubungan konsumsi makanan siap saji dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban 

Konsumsi 

makanan siap 

saji 

Frekuensi 
Jumlah 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Sering 14 60.9 5 21.7 19 21.7 

Kadang-kadang 5 21.7 10 43.5 15 32.6 

Jarang 4 17.4 8 34.8 12 26.1 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0 

 

Tabel 4.18 Hubungan konsumsi makanan siap saji(1) dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban 

Konsumsi 

makanan siap 

saji 

Frekuensi 
Jumlah 

p-value OR CI Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Sering 14 60.9 5 21.7 19 21.7 
0.045 5.6 1.273-24.64 

Kadang-kadang 5 21.7 10 43.5 15 32.6 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0    

 

Tabel 4.19 Hubungan konsumsi makanan siap saji (2) dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban 

Konsumsi 

makanan siap 

saji 

Frekuensi 
Jumlah 

p value CI Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Sering 14 60.9 5 21.7 19 21.7 
0.65 0.158-27.07 

Jarang 4 17.4 8 34.8 12 26.1 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0   

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 14 orang (60.9%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji yang sering, 

5 orang (21.7%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji kadang, dan 4 orang 
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(17.4%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji. Sedangkan dari 23 responden 

kontrol, sebanyak 5 orang (21.7%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji yang 

sering, 10 orang (43.5%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji kadang, dan 8 

orang (34.8%) mempunyai  konsumsi makanan siap saji yang jarang. 

Analisis bivariat dilakukan per dua kategori, yaitu kategori konsumsi siap 

saji sering sebagai pembanding. Hasil uji chi-square pada kategori konsumsi siap 

saji sering dan kadang-kadang diperoleh nilai p value 0.045. Nilai p value 

tersebut, kurang dari 0,05 (0,045< 0,05), sehingga Ho ditolak  dan Ha diterima, 

berarti ada hubungan antara orang yang mempunyai kebiasaan konsumsi makanan 

siap saji sering dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban. 

Kemudian diperoleh OR =5.6, dapat diartikan bahwa orang yang mempunyai 

konsumsi siap saji sering mempunyai risiko sebesar 5.6 kali lebih besar untuk 

mengalami diabetes mellitus tipe II dibandingkan dengan orang dengan konsumsi 

siap saji kadang-kadang. 

Hasil uji chi-square pada kategori konsumsi siap saji sering dan jarang 

diperoleh nilai p value 0.65. Nilai p value tersebut, lebih besar dari 0,05 (0,458> 

0.05), sehingga Ha ditolak  dan Ho diterima, berarti tidak ada hubungan antara 

orang yang mempunyai aktifitas fisik yang sedang dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban.  Dari hasil tersebut menunjukan bahwa konsumsi 

siap saji jarang bukan merupakan faktor risiko diabetes mellitus tipe II.  
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5.1.6. Hubungan Konsumsi Buah dan Sayur dengan Kejadian Diabetes 

Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan 

kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi 

Square diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Hubungan konsumsi buah dan sayur dengan kejadian diabetes mellitus 

pada masyarakat urban 

Konsumsi Buah & 

Sayur 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah P 

value 

(95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

n % n % n % 

≤3 porsi perhari 16 69.6 12 52.2 28 60.9 

0.365 
(0.626-

7.009) 
>3 porsi perhari 7 30.4 11 47.8 18 39.1 

Jumlah  23 100,0 23 100,0 46 100,0 

Berdasarkan tabel 4.20, diketahui bahwa dari 46 responden kasus, 

sebanyak 16 orang (69.6%) konsumsi buah dan sayur ≤3 porsi perhari dan 7 orang 

(30.4%) konsumsi buah dan sayur >3 porsi perhari. Sedangkan dari 46 responden 

kontrol, sebanyak 12 orang (52.2%) konsumsi buah dan sayur ≤3 porsi perhari dan 

11 orang (47.8%) konsumsi buah dan sayur ≤3 porsi perhari. 

Hasil uji hubungan chi square, diperoleh p value 0.365. Nilai p value 

tersebut, lebih besar dari 0,05 (0,365> 0,05), sehingga Ha ditolak  dan Ho 

diterima, berarti tidak ada hubungan antara orang yang mempunyai  konsumsi 

buah dan sayurkurang dari atau sama dengan 3 porsi per haridengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban. Dari hasil analisis dapat diartikan bahwa  

konsumsi buah dan sayurkurang dari atau sama dengan 3 porsi per haribukan 

merupakan faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe II. 
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5.1.7. Hubungan Aktifitas Fisik  dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II 

pada Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi Square 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.21Hubungan aktifitas fisik dengan kejadian diabetes mellitus pada 

masyarakat urban 

Aktifitas 

fisik 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah 

p-value Kasus Kontrol 

n % n % N % 

Rendah 13 56.5 2 8.7 15 32.6  

Sedang 6 26.1 9 39.1 15 32.6 0.002 

Tinggi 4 17.4 12 52.2 16 34.8  

Jumlah 23 100,0 23 100,0 46 100,0  

 

Tabel 4.22Hubungan aktifitas fisik 1 (rendah-tinggi) dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban 

Aktifitas 

fisik 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah P-

value 
OR 

(95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Rendah  13 76.5 2 14.3 15 48.4 

0.002 19.5 
(3.006-

126.515) 
Tinggi 4 23.5 12 85.7 16 51.6 

Jumlah 17 100.0 14 100.0 31 100.0 

 

Tabel 4.23Hubungan aktifitas fisik 2 (sedang-tinggi) dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban 

Aktifitas fisik 

Status Diabetes Melitus 
Jumlah P-

value 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Sedang  6 60 9 42.9 15 48.4 

0.458 
(0.432-

9.255) 
Tinggi 4 40 12 57.1 16 51.6 

Jumlah 10 100.0 21 100.0 31 100.0 

Berdasarkan tabel 4.21, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 13 orang (56.5%) mempunyai aktifitas fisik rendah, 6 orang (26.1%) 

mempunyai aktifitas fisik sedang, dan 4 orang (17.4%) mempunyai aktifitas fisik 

tinggi. Dari 23 responden kontrol, sebanyak 2 orang (8.7%) mempunyai aktifitas 
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fisik rendah, 9 orang (39.1%) mempunyai aktifitas fisik sedang, dan 12 orang 

(52.2%) mempunyai aktifitas fisik tinggi. 

Analisis bivariat dilakukan per dua kategori, yaitu kategori aktifitas fisik 

tinggi sebagai pembanding. Hasil uji chi-square pada kategori aktifitas fisik 

rendah dan aktifitas fisik tinggi diperoleh nilai p value 0.002. Nilai p value 

tersebut, kurang dari 0,05 (0,002< 0,05), sehingga Ho ditolak  dan Ha diterima, 

berarti ada hubungan antara orang yang mempunyai aktifitas fisik yang buruk 

dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban. Kemudian diperoleh 

OR =19.5, dapat diartikan bahwa orang yang mempunyai aktifitas fisik rendah 

mempunyai risiko sebesar 19.5 kali lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus 

tipe II dibandingkan dengan orang yang mempunyai aktifitas fisik tinggi. 

Hasil uji chi-square pada kategori aktifitas fisik sedang dan aktifitas fisik 

tinggi diperoleh nilai p value 0.458. Nilai p value tersebut, lebih besar dari 0,05 

(0,458> 0.05), sehingga Ha ditolak  dan Ho diterima, berarti tidak ada hubungan 

antara orang yang mempunyai aktifitas fisik yang sedang dengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban.  Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 

orang yang mempunyai aktifitas fisik sedangbukan merupakan faktor risiko 

diabetes mellitus tipe II. 

5.1.8. Hubungan Stress dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II pada 

Masyarakat Urban 

Berdasarkan pengujian hubungan antara stress dengan kejadian diabetes 

mellitus pada masyarakat urban dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.24 Hubungan stress dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat 

urban 

Stress  
Status Diabetes Melitus 

Jumlah P-

value 
OR 

(95% 

CI) 
Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Stress 15 65.2 6 26.1 21 45.7 

0.018 5.312 
(1.498-

18.840) 
Tidak stress 8 34.8 17 73.9 25 54.3 

Jumlah 23 100,0 23 100,0 92 100,0 

Berdasarkan tabel 4.27, diketahui bahwa dari 23 responden kasus, 

sebanyak 15 orang (65.2%) mengalami stress pada lingkungan urban dan 8 orang 

(34.8%) tidak mengalami stress pada lingkungan urban. Dari 23 responden 

kontrol, sebanyak 6 orang (26.1%) mengalami stress pada lingkungan urban dan 

17 orang (73.9%) tidakmengalami stress pada lingkungan urban. 

Hasil uji hubungan chi square, diperoleh p value 0.018. Nilai p value 

tersebut, lebih besar dari 0,05 (0,018< 0,05), sehingga Ho ditolak  dan Ha 

diterima, berarti ada hubungan antara orang yang mengalami stress pada 

lingkungan urban dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban. Dari 

hasil analisis diperoleh nilai OR =5.312, dapat diartikan bahwa orang yang 

mengalami stress pada lingkungan urban mempunyai risiko sebesar 5,3 kali lebih 

besar untuk mengalami diabetes mellitus tipe II dibandingkan dengan orang yang 

tidak mengalami stress pada lingkungan urban. 

4.2.3. Analisis Multivariat 

Analisismultivariat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangansecara bersama-sama seluruh faktor risiko terhadap kejadian diabetes 

mellitus tipe II.Analisis ini menggunakan uji regresi logistik ganda dengan 

metode backward, padatingkat kemaknaan 95%, menggunakan perangkat 

software SPSS for windows release16.00. Alasan penggunaan uji ini adalah agar 
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dapat memilih variabel independen yangpaling berpengaruh, jika diuji bersama-

sama dengan variabel independen lain terhadapkejadian diabetes mellitus tipe II. 

Variabel independen yang tidak berpengaruh secara otomatisakan dikeluarkan 

dari perhitungan. Variabel yang dijadikan kandidat dalam uji regresilogistik ini 

adalah variabel yang dalam analisis bivariat mempunyai nilai p < 0,25, 

yangberjumlah 6 variabel yaitu variabel genetik, aktifitas fisik, konsumsi siap saji, 

konsumsi lemak, dan stress. 

Hasil analisis multivariat menunjukkan ada 2 variabel independen yang 

patut dipertahankan secara statistik yaitu aktifitas fisik dan konsumsi siap saji. 

Hasilanalisis interaksi pada 6 variabel independen terhadap variabel dependen 

menunjukkanterdapat 4 variabel yang mempunyai p > 0,05 yaitu genetik,  

konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat dan stress, sehingga ada variabel yang 

dikeluarkan dari model. Hasil selengkapnyadapat dilihat pada tabel 4.28. 

Tabel 4.26 Hasil Analisis Regresi Logistik Ganda 

No Faktor risiko B 
OR 

adjusted 
95% CI p-value 

1 Aktifitas fisik (1) 2.622 13.759 1.529-128.820 0.019 

2 Konsumsi siap saji (1) 3.791 44.318 4.272-459.766 0.001 

3 Constant -2.709 0.067   

Hasil analisis multivariat menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut : 

Y =  
 

                  
 

Y=  
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Y = 
 

            
 = 97.9% 

Hal ini berarti bahwa seseorang yang mempunyai aktifitas fisik rendah disertai 

dengan konsumsi makanan siap saji sering akan memiliki risiko mengalami 

kejadian diabetes mellitus tipe II sebesar 97.9%. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. PEMBAHASAN 

Analisis bivariat yang dilakukan pada 8 variabelmenunjukkan bahwa 3 

dari 8 variabel yang diteliti berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. 

Faktor risiko yang terbuktiberpengaruh terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 

IIpada masyarakat urban adalah  konsumsi makanan siap saji, aktifitas fisik, dan 

stress. Sedangkan faktor risiko yang terbuktitidak berhubungan terhadap kejadian 

diabetes mellitus tipe IIpada masyarakat urban adalah konsumsi karbohidrat,  

konsumsi lemak, konsumsi buah dan sayur.Hasilanalisis multivariat menunjukkan 

bahwa faktor risiko yang terbuktiberhubungan terhadap kejadian diabetes mellitus 

tipe IIpada masyarakat urban adalah faktor risiko aktifitas fisik dan konsumsi 

makanan siap saji. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini: 

5.1.1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II 

pada Masyarakat Urban 

 Hasil analisis bivariat menunjukan bahwa jenis kelamin bukan 

merupakan faktor risiko dari kejadian diabetes mellitus tipe II (OR = 2.095, 95% 

CI = 0.626-7.009, p = 0.365). Sedangkan pada pengujian analisis multivariat, 

variabel jenis kelamin tidak dimasukan dalam analisis karena p value faktor risiko 

jenis kelamin lebih dari 0.25. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian diabetes mellitus tipe II.  
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Berdasarkan analisis pada penelitian sebelumnya terdapat hubungan antara 

jenis kelamin dengan kejadian DM Tipe 2.Prevalensi kejadian DM Tipe 2 pada 

wanita lebih  tinggi daripada laki-laki. Wanita lebih berisiko mengidap diabetes 

karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh yang 

lebih besar. Sindroma siklus bulanan (premenstrual syndrome), pasca-menopouse 

yang membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses 

hormonal tersebut sehingga wanita berisiko menderita diabetes mellitus tipe 2 

(Irawan, 2010). 

Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Cheema et al (2014) dimana 

adanya peningkatan prevalensi kejadian diabetes mellitus berhubungan dengan 

jenis kelamin laki-laki,berdasarkan hasil analisis review. Hal ini juga ditemukan  

berhubungan sangat erat dengan penambahan usia dan hidup di lingkungan urban. 

Pada penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa jumlah responden kelompok 

kasus dengan jenis kelamin perempuan ditemukan lebih banyak dibandingkan 

responden laki-laki, yaitu sebesar 52.2%. Penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa responden penderita diabetes mellitus tipe II ditemukan lebih 

banyak pada perempuan yaitu sebesar 63%. Hal ini kemungkinan berkaitan 

dengan risiko berat badan lebih dan obesitas lebih tinggi pada perempuan 

dibandingkan laki-laki (Fitri RI, 2012). Meskipun begitu, berdasarkan hasil 

analisis tidak ditemukan adanya hubungan antara jenis kelamin perempuan 

dengan kejadian diabetes mellitus tipe II pada masyarakat urban. 
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5.1.2. Hubungan Genetik dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II pada 

Masyarakat Urban 

 Hasil analisis bivariat menunjukan bahwa adanya riwayat genetik 

pada responden dengan usia lebih dari 40 tahun merupakan faktor risiko dari 

kejadian diabetes mellitus tipe II (OR = 5.6, 95% CI = 1.530-20.492, p = 0.017). 

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara riwayat genetik dengan kejadian 

diabetes mellitus pada masyarakat urban. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR 

=5.6, dapat diartikan bahwa seseorang dengan riwayat genetik diabetes mellitus 

mempunyai risiko sebesar 5.6 kali lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus 

tipe II dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai riwayat genetik. Pada 

pengujian analisis multivariat, variabel genetik dimasukan dalam analisis karena p 

value faktor risiko genetik kurang dari 0.25, namun hasilnya tidak menunjukkan 

adanya hubungan (p value> 0.05). 

 Diabetes terjadi akibat adanya interaksi yang kompleks antara 

kecenderungan genetik dan gaya hidup seseorang (Mariana, 2012). Hal ini 

terbukti pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa 

orang yang memiliki genetik menderita DM lebih berisiko daripada orang yang 

tidak memiliki riwayat DM. Diabetes Melitus cenderung diturunkan atau 

diwariskan. Anggota keluarga penderita DM memiliki kemungkinan lebih besar 

terserang penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak 

menderita DM (Maulana, 2009).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan olah 

Trisnawati (2013), pasien diabetes dengan genetik menderita diabetes mempunyai 

risiko 4 kali lipat untuk terkena diabetes dibandingkan dengan yang tidak. 
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5.1.3. Hubungan Konsumsi Karbohidrat dengan Kejadian Diabetes 

Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban 

 Hasil analisis bivariat menunjukan bahwa konsumsi karbohidrat pada 

responden lebih dari 60% kebutuhan total energi perhari pada responden dengan 

usia lebih dari 40 tahun merupakan faktor risiko dari kejadian diabetes mellitus 

tipe II (OR = 4.407, 95% CI = 1.206-15.414, p = 0.037). Hal ini menunjukan 

adanya hubungan antara konsumsi karbohidrat lebih dari 60% kebutuhan total 

dengan kejadian diabetes mellitus tipe II. Orang yang mempunyai  konsumsi 

karbohidrat harian lebih dari yang dianjurkan mempunyai risiko sebesar 4.4 kali 

lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus tipe II dibandingkan dengan 

mempunyai  konsumsi karbohidrat harian tidak lebih dari yang dianjurkan. Pada 

pengujian analisis multivariat, variabel konsumsi karbohidrat dimasukan dalam 

analisis karena p value faktor risiko konsumsi karbohidrat kurang dari 0.25, 

namun hasilnya tidak menunjukkan adanya hubungan (p value< 0.05).  

 Adanya urbanisasi mendorong terjadinya peningkatan konsumsi 

makanan tinggi energi (Cheema et al, 2014). Asupan makanan tinggi energi yang 

berlebihan ini dapat memacu resistensi insulin. Hal ini menyebabkan adanya 

peningkatan kadar gula darah dan asam-asam lemak bebas di dalam darah (Shore, 

2002). Begitu pula konsumsi karbohidrat yang berasal dari gula, berdasarkan 

penelitian Sudaryanto (2014) dimana konsumsi minuman yang mengandung 

pemanis gula berlebihan berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes mellitus 

tipe II. Hal ini sejalan dengan penelitian di lapangan dimana berdasarkan hasil 

perhitunganfood frequency yang mencakup asupan makanan tinggi energi dan 
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juga asupan minuman dengan tambahan pemanis gula didapatkan hasil bahwa 

frekuensi responden dengan konsumsi karbohidrat lebih dari anjuranmenunjukkan 

jumlah yang lebih banyak sebesar 60.9% pada kelompok kasus. Hasil food 

frequency ini, setelah dianalisis menunjukkan hubungan yang positif antara 

konsumsi karbohidrat lebih dari anjuran dengan kejadian diabetes mellitus tipe II. 

 Konsumsi minuman manis berupa tambahan pemanis gula, gula dalam 

konteks ini adalah konsumsi gula putih (gula pasir) dan gula merah yang 

merupakan sukrosa, ditemukan berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes 

mellitus tipe II. Sukrosa oleh tubuh dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. 

Kemudian kelebihan karbohidrat ini disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak 

sehingga glukosa darah menjadi tinggi dan menjadi salah satu faktor risiko 

diabetes tipe 2 (Farrell, 2008). 

 Konsumsi karbohidrat yang merupakan salah satu faktor risiko dari 

diabetes mellitus tipe II. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri 

RI (2012) menunjukan bahwa sebagian besar responden yang diteliti adalah 

perempuan (63%). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsumsi karbohidrat 

pada subyek dengan diabetes mellitus tipe II lebih tinggi dari yang dianjurkan. 

Kemudian, secara bersama-sama asupan karbohidrat dan energi yang berlebihan, 

serat, beban glikemik dan frekuensi latihan jasmani mempengaruhi adanya 

kenaikan kadar gula darah sebesar 63.7%.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Accurso et al (2009), 

pembatasan konsumsi karbohidrat  lebih efektif dibandingkan dengan diet rendah 

lemak untuk menurukan risiko diabetes mellitus, dengan adanya pembatasan 
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terhadap konsumsi karbohidrat dapat memberikan memberikan manfaat untuk 

menurunkan risiko pada penyakit sindroma metabolik lainnya. Pembatasan 

karbohidrat meningkatkan kontrol glikemik, dan mengurangi insulin fluktuasi, 

serta mempunyai efek terapi yang sama seperti obat. Pendekatan gizi saat ini 

untuk sindrom metabolik dan diabetes tipe 2 umumnya mengandalkan 

pengurangan lemak makanan. (Accurso et al, 2009). 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Witasari (2009) 

dimana menunjukkan tidak adanya hubungan antara asupan karbohidrat dengan 

kadar glukosa darah, meskipun hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar 

asupan karbohidrat responden tergolong tidak baik (96,7%) dengan kadar glukosa 

darah puasa terkendali sebesar 36,7% dan kadar glukosa darah puasa tidak 

terkendali sebesar 60%. Hal yang sama ditunjukan pada penelitian yang dilakukan 

oleh R. B. Purba, dkk (2015) dimana asupan karbohidrat lebih pada penderita 

rawat jalan diabetes mellitus frekuensinya cenderung lebih sedikit dibandingkan 

dengan konsumsi karbohidrat kurang, yaitu sebesar 93% mempunyai asupan 

karbohidrat yang kurang dan sisanya sebesar 7% mempunyai asupan lebih. Pada 

penelitian di lapangan sebesar 60.9% melebihi 60% kebutuhan total dan terbukti 

menunjukkan adanya hubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe II. 

Perbedaan ini terjadi karena pada penelitian ini penghitungan konsumsi 

karbohidrat dilakukan secara menyeluruh, baik dari sumber makanan maupun 

minuman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat urban.  

 Asupan karbohidrat merupakan perbandingan antara jumlah energi 

dalam kalori yang berasal dari karbohidrat dengan total kebutuhan energi kali 
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seratus persen. Jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dari makanan utama dan 

selingan mempengaruhi kadar gula darah dan sekresi insulin. Jumlah karbohidrat 

yang dikonsumsi adalah prediktor kuat dari glikemik respon, dengan demikian 

pemantauan asupan karbohidrat menjadi strategi kunci dalam mencapai glikemik 

kontrol (American Diabetes Association, 2004). 

5.1.4. Hubungan Konsumsi Lemak dengan Kejadian Diabetes Melitus 

Tipe II pada Masyarakat Urban 

Hasil analisis bivariat yang telah dilakukan menunjukan tidak adanya 

hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian diabetes mellitus pada 

masyarakat urban (OR = 3.56, 95% CI = 1.049-12.052, p = 0.076). Pada analisis 

multivariat, konsumsi lemak dimasukan dalam model analisis karena memenuhi 

syarat yaitu p-value< 0.25. Dari hasil analisis tersebut, faktor risiko konsumsi 

lemak bukan merupakan faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe II (p-value> 

0.05). 

Temuan ini sesuai dengan sebuah studi review sistematis dan studi 

observasional meta-analisis yang dilakukan oleh Souza et al (2015) dimana 

hasilnya menunjukan tidak ditemukan adanya hubungan antara jumlah konsumsi 

lemak jenuh dengan kejadian diabetes tipe 2. Meskipun lemak jenuh telah 

diyakini berhubungan dengan sensitivitas insulin. Lemak jenuh juga ditemukan 

tidak berhubungan dengan semua penyebab kematian, penyakit kardiovaskular, 

penyakit jantung coroner dan stroke iskemik, tetapi hal ini didasarkan pada 

kejadian di lapangan yang heterogen dengan masing-masing keterbatasan 

metodologis. Keterbatasan pada penelitian ini disebabkan karena adanya bias 
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recall saat dilakukan wawancara menggunakan semi quantitative food frequency 

dimana responden diharuskan untuk mengingat makanan yang dikonsumsinya 

selama satu bulan terakhir. 

Berbeda dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa 

konsumsimakanan rendah lemak jenuh menghasilkan perbaikan yang substansial 

dalam kontrol glikemik dan beberapa risiko kardiometabolik pada orang dewasa 

obesitas dengan diabetes mellitus tipe II. Konsumsi makanan rendah lemak jenuh 

sejalan dengan penurunan kejadin diabetes mellitus (Tay, 2014). Pada penelitian 

ini konsumsi tinggi lemak jenuh (konsumsi lemak > 25% kebutuhan total) tidak 

berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe II.  

Umumnya, konsumsi lemak pada penderita diabetes menunjukan rerata 

asupan lemak lebih dari yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena responden 

sering mengkonsumsi makanan yang pengolahannya digoreng seperti lauk nabati 

(tahu dan tempe) dan hewani (telur, ikan dan daging), sering mengkonsumsi 

cemilan yang digoreng (Purba, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di 

lapangan yaitu sebesar 45.7% responden mempunyai  konsumsi lemak yang lebih 

dari 25% asupan konsumsi lemak dari total kebutuhan energi harian. 

Tujuan diet yang utama dalam kaitannya dengan lemak makanan pada 

penyandang DM adalah membatasi asupan lemak jenuh dan kolesterol dari 

makanan. Lemak jenuh merupakan determinan diet yang penting untuk 

menentukan kadar LDL-kolesterol di dalam plasma (Snehalatha, 2009). Asupan 

lemak yang dianjurkan tidak melebihi 25% dari kebutuhan total energi, unsur gizi 
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ini juga memiliki peranan tersendiri sebagai sumber asam lemak esensial serta 

juga membantu penyerapan beberapa vitamin yang larut dalam lemak.  

5.1.5. Hubungan Konsumsi Makanan Siap Saji dengan Kejadian Diabetes 

Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban 

 Hasil analisis bivariat yang telah dilakukan menunjukan ada hubungan 

antara orang yang mempunyai  konsumsi makanan siap saji lebih sering dengan 

kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban (OR = 5.6, 95% CI = 1.273-

24.64, p = 0.045). Pada analisis multivariat, konsumsi makanan siap saji 

dimasukan dalam model analisis karena memenuhi syarat yaitu p value< 0.25. 

Dari hasil analisis multivariat, faktor risiko konsumsi makanan siap saji 

menunjukan adanya hubungan dengan kejadian diabetes mellitus dimana 

responden yang mengkonsumsi makanan siap saji dengan frekuensi yang lebih 

sering mempunyai risiko 44.3 kali lebih besar untuk terkena penyakit diabetes 

mellits tipe II dibandingkan mereka yang mengkonsumsi makanan siap saji lebih 

jarang  (p = 0.001, OR adjusted = 44.318; 95% CI = 4.272-459.766).  

 Hal ini sesuai dengan penelitian kohort yang dilakukan oleh Krishnan 

(2010) dimana ditemukan adanya hubungan yang positif antara frekuensi 

konsumsi makanan siap saji di restoran dengan peningkatan risiko kejadian 

diabetes mellitus. Setelah 10 tahun follow-up yang dilakukan, diperoleh 2873 

kasus baru diabetes mellitus tipe II, dari total populasi sejumlah 44.072 wanita 

dengan rentang umur 21-69 tahun. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cahill (2014) pada 70.842 wanita yang bebas dari diabetes, hasil akhirnya 

menunjukkan sebanyak 10.323 kasus baru diabetes tipe II dan 5778 kasus baru 
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penyakit jantung koroner. Hal penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi makan 

yang digoreng mempunyai hubungan yang signifikan dengan risiko kejadian 

diabetes mellitus tipe II, dan juga secara moderate berhubungan dengan penyakit 

jantung koroner. Namun, hasil penelitian ini tidak secara substansial berubah 

dengan penyesuaian untuk kualitas diet keseluruhan dan spesifik makanan, yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang independen dari makanan yang 

untuk menggoreng. 

 Pada daerah perkotaan, banyaknya gerai makanan siap saji 

dihubungkan dengan peningkatan signifikan risiko diabetes mellitus tipe II dan 

juga peningkatan obesitas (Bodicoat, 2014). Globalisasi dan pembangunan 

ekonomi telah memacu transisi gizi di banyak negara berkembang. Pergeseran 

gizi ini biasanya menjadikan masyarakat lebih sering dalam mengkonsumsi 

makanan siap saji, ditandai dengan adanya peningkatan konsumsi lemak hewan, 

penurunan serat, dan lebih sering asupan makanan cepat saji. Selain itu, 

masyarakat urban saat ini lebih banyak yang menghabiskan lebih banyak waktu 

menonton TV cenderung memiliki  makan yang tidak sehat ditandai dengan 

peningkatan konsumsi makanan ringan, minuman manis, dan makanan cepat 

(Frank B. H, 2011). 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asghari G (2015) yang 

menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara konsumsi makan siap saji 

dengan komponen lain dari kejadian sindroma metabolik (obesitas, 

hipertrigliseridemia, hipertensi, dan hiperglikemia) yang memiliki hubungan yang 

kuat dengan berkembangnya diabetes tipe 2 dan kardiovaskular pada orang 
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dewasa. Sejalan dengan penelitian oleh Siswanto (2009) dimana sebaran 

responden yang menderita diabetes tipe II yang mengkonsumsi makanan siap saji 

jumlahnya lebih sedikit yaitu sebesar 50% dibandingkan dengan responden yang 

jarang mengkonsumsi makanan siap saji yaitu sebesar 33.3%. Hal ini terjadi 

karena keterbatasan peneliti dalam melihat berapa jumlah makanan siap saji yang 

dimakan setiap satu kali konsumsi makanan siap saji. Pada penelitian ini terdapat 

keterbatasan yang sama dimana peneliti juga tidak melihat secara spesifik berapa 

jumlah makanan siap saji yang dimakan setiap satu kali makan, namun hanya 

melihat dari frekuensi responden dalam mengkonsumsi makanan siap saji setiap 

minggu maupun setiap bulannya. 

5.1.6. Hubungan Konsumsi Buah dan Sayur dengan Kejadian Diabetes 

Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban 

Hasil analisis bivariat yang telah dilakukan menunjukan tidak adanya 

hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan kejadian diabetes mellitus pada 

masyarakat urban (OR = 2.095, 95% CI = 0.626-7.009, p = 0.365). Pada analisis 

multivariat, konsumsi buah dan sayur tidak dimasukan dalam model analisis 

karena tidak memenuhi syarat yaitu p-value> 0.25.  Temuan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Mihardja, 2009) dimana didapatkan hasil bahwa 

mereka yang mengkonsumsi buah atau sayur <5 porsi/hari tidak menunjukan 

adanya hubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2.  

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa konsumsi buah dan sayur 

dapat mencegah adanya penambahan berat badan yang nantinya akan memicu 

obesitas. Dimana obesitas ini merupakan faktor risiko utama pada kejadian 
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diabetes mellitus tipe II, namun konsumsi buah dan sayur ini tidak langsung 

mempengaruhi adanya penurunan risiko kejadian diabetes mellitus tipe II. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi buah dan sayur tidak 

berpengaruh terhadap kejadian diabetes mellitus tipe II (Boeing, 2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh  Mihardja (2009) juga menunjukkan tidak 

ada hubungan antara konsumsi  < 5 porsi sehari buah dan sayur dengan kejadian 

diabetes mellitus. Pada penelitian ini hanya ditemukan 23 orang yang 

mengkonsumsi buah dan sayur ≥ 5 porsi perhari dari total responden 279 orang 

dengan metode potong lintang. Sama halnya dengan hasil di lapangan yang 

menunjukan jumlah hanya 13 orang yang mengkonsumsi buah dan sayur >3 porsi 

sehari dari total responden 46 orang dengan menggunakan metode yang berbeda 

yaitu kasus kontrol. 

 Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dimana konsumsi buah 

utuh 3 porsi per hari terkait dengan adanya penurunan bahaya dari diabetes dan 

konsumsi 1 porsi per hari sayuran berdaun hijau dikaitkan dengan bahaya 

sederhana diabetes yang lebih rendah (Bazzano, 2008). Kombinasi konsumsi 

antara buah dan sayur terbukti menurunkan risiko terkena diabetes mellitus tipe II 

sebesar 21%. Namun hasil yang berbanding terbalik ditunjukkan saat kuantitas 

sayuran dikonsumsi secara terpisah, tanpa buah (Cooper, 2012). 

 

 

5.1.7. Hubungan Aktifitas Fisik  dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II 

pada Masyarakat Urban 
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Analisis bivariat dilakukan per dua kategori, yaitu aktifitas fisik (1) dan 

aktifitas fisik (2) dengan kategori aktifitas fisik tinggi sebagai pembanding. Hasil 

analisis bivariat aktifitas fisik (1) menunjukan adanya hubungan antara orang 

yang mempunyai aktifitas fisik yang rendah dengan kejadian diabetes mellitus 

pada masyarakat urban, dimana orang yang mempunyai aktifitas fisik rendah  

mempunyai risiko sebesar 19.5 kali lebih besar untuk mengalami diabetes mellitus 

tipe II dibandingkan dengan orang yang mempunyai aktifitas fisik tinggi (OR = 

19.5, 95% CI = 3.006-126.515, p = 0.0002). Pada analisis bivariat aktifitas fisik 

(2) menunjukan tidak ada hubungan antara orang yang mempunyai aktifitas fisik 

yang sedang dengan kejadian diabetes mellitus pada masyarakat urban (OR = 2.0, 

95% CI = 0.432-9.255, p = 0.458).  

Analisis multivariat yang dilakukan menunjukan adanya hubungan antara 

aktifitas fisik rendah dengan kejadian diabetes mellitus tipe II pada masyarakat 

urban dimana responden yang mempunyai aktifitas fisik rendah mempunyai risiko 

untuk terkena penyakit diabetes mellitus tipe II 13.7 kali lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang mempunyai aktifitas fisik tinggi dengan nilai p value = 

0.019 (OR adjusted = 13,795; 95% CI = 1.529-128.820). 

Hal ini sesuai dengan penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Aune 

(2015) yang menyatakan bahwa aktifitas fisik yang tinggi berhubungan secara 

statistik dengan penurunan risiko diabetes tipe II. Secara bersama-sama, sebagian 

besar dari aktifitas fisik yang tinggi, aktifitas pada waktu luang, aktifitas intensitas 

rendah, sedang, dan tinggi, latihan resistensi, aktifitas pekerjaan dan berjalan, 

aktifitas kebugaran jasmani dikaitkan dengan adanya penurunan yang signifikan 
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sebesar 25-40% dalam risiko relative untuk terkena diabetes tipe II. Hasil 

penelitian di lapangan juga menunjukan bahwa kelompok bukan penderita 

diabetes sebanyak 52.2% responden melakukan aktifitas fisik tinggi berupa 

aktivitas fisik berat (mengangkat barang berat ≥ 10 kg, mencangkul, aerobik, 

bersepeda, dan lain sebagainya), melakukan aktivitas fisik sedang (mengangkat 

barang ringan < 10 kg, berjalan cepat, dan aktivitas rumah tangga lain), maupun 

aktifitas berjalan. Berbeda dengan orang penderita diabetes mellitus yang 

cenderung mempunyai aktifitas fisik rendah yaitu sebesar 56.5%, 

Hasil penelitian kohort prospektif yang dilakukan pada 4554 wanita juga 

menunjukkan hasil yang sama. Adanya peningkatan aktifitas fisik berhubungan 

dengan rendahnya risiko untuk terkena diabetes mellitus tipe II. Dibandingkan 

dengan wanita yang mempertahankan total level aktifitas fisiknya, wanita yang 

meningkatkan level aktifitas fisiknya sebesar 7.5 MET-h per minggu atau lebih 

(sebanding dengan 150 menit per minggu dengan aktifitas fisik sedang) 

mempunyai risiko yang lebih rendah sebesar 47% untuk terkena diabetes mellitus 

tipe II (RR = 0.53; 95% CI = 0,38-0,75). Sedangkan aktifitas menonton tv 

berhubungan secara signifikan dengan peningkatan risiko diabetes tipe II (Bao, 

2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mihardja (2009) menunjukan hasil 

yang berbeda yaitu tidak ada hubungan antara aktifitas fisik kurang dengan 

diabetes mellitus dimana presentase responden dengan aktifitas fisik kurang 

sebesar 35.1% dan aktifitas fisik cukup sebesar 64.9%. Sejalan dengan penelitian 

oleh Trisnawati (2013) dimana tidak melakukan aktivitas fisik terbukti tidak 
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meningkatkan risiko terjadinya DM tipe 2, hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari (seperti jalan ke pasar, mencangkul, 

mencuci, berkebun) tidak dimasukkan melakukan aktivitas fisik. Berbeda dengan 

penelitian ini yang menggunakan Short International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ-SF) sebagai instrumen penelitian. IPAQ-SF ini menilai 

semua jenis aktifitas yang dilakukan mulai dari aktivitas berat, sedang dan 

aktivitas berjalan di tempat kerja dan di rumah, berjalan dari suatu tempat ke 

tempat lain dan aktivitas berjalan lain yang kamu lakukan hanya untuk rekreasi, 

olahraga, atau menghabiskan waktu luang yang dilakukan dalam satu minggu 

terakhir. 

Terjadi penurunan aktivitas fisik baik pada laki-laki maupun perempuan 

pada masyarakat urban. Penduduk pedesaan ditemukan mempunyai kualitas diet 

dan aktifitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan (H 

Belfki et al, 2012). Hal ini terjadi karena semakin mudahnya kegiatan yang 

dilakukan dengan didukung sarana dan prasarana yang ada pada lingkungan 

perkotaan. (Allender, 2009). Pada saat yang sama, terjadi pergeseran gaya hidup 

pada masyarakat urban yaitu meningkatkan gaya hidup sedentari. Gaya hidup 

sedentari pada masyarakat perkotaan diantaranya adalah menonton TV, duduk di 

tempat kerja, dan duduk pada aktivitas lainnya.  

Perubahan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan 

risiko diabetes tipe II dengan kenaikan berat badan dan adipositas sentral, serta 

penurunan aktivitas fisik (Frank, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian di 

lapangan dimana sebesar 56.5% orang dengan diabetes melakukan aktivitas fisik 
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yang rendah. Ketidakseimbangan antara asupan kalori dan aktivitas fisik dapat 

memicu obesitas, yang menyebabkan resistensi insulin dan umum dijumpai pada 

orang dengan diabetes tipe II (NIH Publikasi, 2014). 

5.1.8. Hubungan Stress dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe II pada 

Masyarakat Urban 

Hasil analisis bivariat yang telah dilakukan menunjukan adanya hubungan 

antara stress pada lingkungan urban dengan kejadian diabetes mellitus pada 

masyarakat urban (OR = 5.312, 95% CI = 1.498-18.840, p = 0.018). Dari hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa orang yang mengalami stress pada lingkungan 

urban mempunyai risiko 5 kali lebih besar untuk terkena penyakit diabetes 

mellitus tipe II dibandingkan dengan mereka yang tidak. Pada analisis multivariat, 

stress pada lingkungan urban dimasukan dalam model analisis karena memenuhi 

syarat yaitu p-value< 0.25. Dari hasil analisis tersebut, faktor risiko stress bukan 

merupakan faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe II (p-value> 0.05). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan ada hubungan tingkat stres dengan 

kadar gula darah pasien diabetes mellitus. Responden dengan tingkat stres berat 

berpeluang 9 kali untuk mengalami peningkatan kadar gula darah, dibandingkan 

responden dengan tingkat stres sedang (Izzati, 2015; Sumarwati, 2008). Berbeda 

dengan penelitian di lapangan dimana stress tidak menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan. Sebanyak 45.7% responden di lapangan diketahui mengalami 

stress dan sisanya 54.3% responden tidak mengalami stress.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Crump (2016) juga menunjukkan 

bahwa ketahanan stress yang rendah pada laki-laki berusia 18 tahun berhubungan 
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dengan peningkatan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe II selama kurang lebih 

follow-up selama 25 tahun, secara indenpenden dari BMI pada awal penelitian, 

riwayat keluarga dan faktor sosio ekonomi. Ketahanan terhadap stress yang 

rendah mungkin memiliki peran jangka panjang yang penting dalam etiologi 

terjadinya diabetes tipe II. Pada penelitian di lapangan responden yang diteliti 

adalah responden dengan usia lebih dari 40 tahun, dimana banyak orang yang baru 

mengetahui dirinya terdiagnosa diabetes pada usia lebih dari 40 tahun (Novitasari, 

2012). Metode yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian oleh Crump 

(2016) menggunakan metode kohort sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode kasus kontrol. 

5.2.HAMBATAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

5.2.1. Hambatan Penelitian 

Hambatan dalam penelitian ini adalah diperlukan waktu yang lebih lama 

dalam menghitung kalori pada masing-masing konsumsi yang diambil sebagai 

variabel penelitian. Begitu juga penghitungan aktivitas fisik menggunakan IPAQ 

yang harus dihitung satu-persatu berdasarkan aktivitas yang dilakukan. 

5.2.2. Keterbatasan Penelitian 

5.2.2.1. Recall bias 

Kelemahan pada penelitian kasus kontrol adalah recall bias karena 

penelitian ini bersifatretrospektif. Upaya untuk meminimalkan recall bias yang 

dilakukan oleh peneliti adalahdengan memilih responden yang baru saja 

terdiagnosis penyakit mendekati dilakukannya penelitian. 
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5.2.2.2. Jumlah Sampel yang sedikit 

Hasil analisis menemukan adanya variabel dengan nilai Confidence 

Interval yang sangat lebar. Hal ini terjadi karena jumlah sampel yang sedikit, 

sehingga presisi penaksiran parameter menjadi kurang baik dan untuk menaikkan 

presisi perlu menambahkan jumlah sampel. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

dalam beberapa hal sebagai berikut: 

a. Faktor risiko pada masyarakat urban yang terbukti berhubungan dengan 

kejadian diabetes mellitus tipe IIberdasarkan hasil analisis bivariatadalah 

konsumsi karbohidrat, konsumsi makanan siap saji, aktifitas fisik dan stress. 

b. Faktor risiko pada masyarakat urban yang tidak terbukti berhubungan dengan 

kejadian diabetes mellitus tipe IIberdasarkan hasil analisis bivariat adalah 

konsumsi lemak, konsumsi buah dan sayur. 

c. Hasil analisis multivariat, menunjukkan probabilitas responden untuk 

mengalami diabetes mellitus tipe II dengan memiliki faktor risiko aktivitas 

fisik rendah dan konsumsi makanan sisap saji sering adalah sebesar 97,9%. 

6.2 SARAN 

6.2.1 Bagi Masyarakat 

1. Rutin mengontrol kesehatan sejak dini di pelayanan kesehatan terdekat. 

2. Rutin melakukan aktifitas fisik seperti jalan, lari, jogging, bersepeda 

selama 20-25 menit dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. 

3. Membatasi makan karbohidrat tidak lebih dari 60% dari kebutuhan total 

energi. 
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4. Membatasi minuman manis tidak lebih dari 5% dari kebutuhan total 

energi. 

5. Membatasi makanan yang berkadar lemak tinggi tidak lebih dari 25% dari 

kebutuhan total energi. 

6. Membatasi konsumsi makanan siap saji. 

7. Istirahat yang cukup (6-8 jam) untuk mengendalikan stress. 

8. Memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang menderita diabetes 

mellitus tipe II berupa dukungan perhatian, emosi, informasi, 

nasehat/motivasi maupun pemahaman yang diberikan anggota keluarga 

terhadap anggota keluarga lain.  

6.2.2  Instansi kesehatan 

1. Melakukan monitoring dan pemeriksaan gula darah sebagai agenda rutin 

puskesmas/rumah sakit. 

2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang faktor – faktor 

risiko, gejala dan tanda terjadinya komplikasi, dan upaya pencegahan 

kejadian diabetes mellitus tipe II. 

6.2.3 Peneliti Lain 

1. Melakukan penelitian yang serupa pada masyarakat rural, untuk melihat 

apakah terdapat pergeseran trend. 

2. Penambahan variabel yang belum diteliti pada penelitian ini yaitu polusi 

udara pada masyarakat urban. 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Ijin Penelitian RSUD Tugurejo 
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Lampiran 7. Hasil Validitas Reliabilitas 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SE1 71.60 687.628 -.307 .966 

SE2 71.83 638.144 .324 .958 

SE3 72.20 614.855 .646 .955 

SE4 72.07 619.582 .599 .956 

SE5 71.80 603.062 .828 .953 

SE6 71.87 603.568 .804 .954 

SE7 71.27 601.720 .783 .954 

SE8 71.13 601.499 .852 .953 

SE9 71.83 628.833 .421 .957 

SE10 71.63 619.620 .504 .957 

SE11 71.03 609.344 .801 .954 

SE12 71.27 611.789 .653 .955 

SE13 70.37 607.964 .764 .954 

SE14 71.53 593.637 .916 .952 

SE15 71.40 602.593 .838 .953 

SE16 70.83 598.971 .709 .955 

SE17 71.47 603.016 .819 .954 

SE18 71.40 610.869 .742 .954 

SE19 71.27 611.789 .653 .955 

SE20 70.37 607.964 .764 .954 

SE21 71.53 593.637 .916 .952 

SE22 71.40 602.593 .838 .953 

SE23 70.83 598.971 .709 .955 

SE24 71.47 603.016 .819 .954 

SE25 71.40 610.869 .742 .954 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

74.37 662.240 25.734 25 

 

Nilai r tabel dilihat dengan tabel r dengan menggunakan df=n-2=30-2=28. 

Pada tingkat kemaknaan 5% didapatkan angka r tabel = 0,361. Dari hasil uji 

validitas diatas terlihat pada pertanyaan S1, S2 r hasil <r tabel (0,361) maka 2 

pertanyaan tersebut tidak valid sehingga dihilangkan dalam kuesioner penelitian.  

Dari hasil uji reliabIlitas diatas ternyata nilai r Alpha (0,957) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai konstanta (0,361), maka dari 16 pertanyaan di atas 

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 
 

Lampiran 8. Informed Consent 

KUESIONER 

Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II pada Masyarakat Urban  

Kota Semarang(Studi Kasus di RSUD Tugurejo) 

 

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan 

saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan 

penjelasan saya dapat menanyakan kepada Saudara Melly Ana Sari. 

 

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian 

ini. 

 

Tandatangan subjek :      Tanggal : 

 

 

Nama jelas         : (...............................................) 

 

 

Tandatangan saksi   :  

 

 

Nama jelas               : (.........................................................) 
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Lampiran 8. Kuesioner 

KUESIONER 

FAKTOR RISIKO KEJADIAN DIABETES MELITUS PADA 

MASYARAKAT URBAN KOTA SEMARANG 

(Studi Kasus di RSUD Tugurejo Tahun 2016) 

Petunjuk pengisian :  Berikan tanda check list ( √ ) pada kolom jawaban yang 

telah  disediakan. 

A. Identitas Responden 

1. Nama  : ...................................................................... 

2. Umur  : ........................ tahun 

3. Jenis Kelamin :    Laki-laki 

    Perempuan 

    

4. Pekerjaan  :     Pensiunan   Wiraswasta 

 PNS    Tidak bekerja  

 Pegawai swasta  Lainnya  

 Buruh/Karyawan  .................... 

 

5. Status Perkawinan :   Kawin 

 Belum Kawin 

 

6. Pendidikan  :   Tidak tamat SD  Tamat SLTA 

Tamat SD  Tamat 

Diploma/Sarjana 

 Tamat SLTP 

 

7. Berat Badan : ................. kg.  

8. Tinggi Badan  : ................. cm. 

9. IMT  : ………….. kg/m
2
 

10. Genetik   : ya / tidak 

No. Responden : ............................... 

Tanggal   : ............................... 
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B. Kuesioner Tingkat Aktivitas Fisik (IPAQ) 

Pikirkan aktivitas fisik berat yang anda lakukan selama 7 hari terakhir. Aktivitas 

berat yang memerlukan usaha keras dan menimbulkan nafas yang lebih dari biasanya, 

hanya pada aktivitas fisik dengan setidaknya selama 10 menit setiap aktivitas. 

1. Berapa hari dalam seminggu terakhir 

Anda melakukan aktivitas fisik berat 

seperti mengangkat barang berat ≥ 10 kg 

(setara ½ sak beras), mencangkul, 

aerobik, bersepeda, dan lain sebagainya? 

a. Mengangkat barang berat ≥ 10 kg 

(setara ½ sak beras) 

b. Aktifitas berat di tempat kerja 

c. Mencangkul 

d. Aerobik 

e. Bersepeda 

 

 

 

 

 

………… Hari/minggu 

 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

Tidak melakukan aktivitas fisik berat 

(lanjut ke pertanyaan no. 3) 

2. Dalam sehari, berapa lama Anda biasa 

melakukan aktivitas fisik tersebut ? 

a. Mengangkat barang berat ≥ 10 kg 

(setara ½ sak beras) 

b. Aktifitas berat di tempat kerja 

c. Mencangkul 

d. Aerobik 

e. Bersepeda 

 

 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

Pikirkan aktivitas fisik sedang yang anda lakukan selama 7 hari terakhir. Aktivitas 

sedang yang memerlukan usaha yang sedang dan sedikit menimbulkan nafas yang 

lebih dari biasanya, hanya pada aktivitas fisik dengan setidaknya selama 10 menit 

setiap aktivitas. 

3. Berapa hari dalam seminggu terakhir  
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Anda melakukan aktivitas fisik sedang 

seperti mengangkat barang ringan <10 

kg, berjalan cepat, dan lain sebagainya? 

a. Memindahkan perabot rumah tangga < 

10 kg 

b. Berjalan cepat 

c. Menyapu halaman 

d. Menyapu ruangan 

e. Menyiram tanaman 

f. Mencuci kendaraan 

g. Mencuci pakaian 

h. Mengepel lantai 

i. Memasak 

j. Menyetrika 

Lainnya .............................. 

 

 

 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

………… Hari/minggu 

Tidak melakukan aktivitas 

fisik ringan (lanjut ke 

pertanyaan no. 5) 

4. Dalam sehari, berapa lama Anda biasa 

melakukan aktivitas fisik sedang ? 

k. Memindahkan perabot rumah tangga < 

10 kg 

l. Mencangkul 

m. Menyapu halaman 

n. Menyapu ruangan 

o. Menyiram tanaman 

p. Mencuci kendaraan 

q. Mencuci pakaian 

r. Mengepel lantai 

s. Memasak 

t. Menyetrika 

Lainnya .............................. 

 

 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

......... jam/hari, atau.........menit/hari 

Pikirkan berapa waktuyang anda habiskan untuk berjalan selama 7 hari terakhir. 
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Termasuk di tempat kerja dan di rumah, berjalan dari suatu tempat ke tempat lain dan 

aktivitas berjalan lain yang kamu lakukan hanya untuk rekreasi, olahraga, atau 

menghabiskan waktu luang. 

5. Berapa hari dalam seminggu terakhir, 

Anda berjalan setidaknya selama 10 

menit ? 

........... Hari/minggu 

Tidak berjalan (lanjut ke 

pertanyaan no. 7) 

6. Dalam sehari, berapa lama Anda biasanya 

berjalan kaki? 

........... Jam/hari, atau 

........... Menit/hari 

             Tidak tahu/ tidak yakin 

Pertanyaan terakhir tentang berapa lama anda menghabiskan waktu untuk duduk 

selama 7 hari terakhir. Termasuk di tempat kerja dan di rumah, dan menghabiskan 

waktu luang, serta duduk di kursi, mengunjungi teman, membaca, bersantai dan 

menonton televise. 

7. Berapa hari dalam seminggu terakhir 

Anda menghabiskan waktu untuk duduk 

pada hari kerja? 

........... Jam/hari, atau 

........... Menit/hari 

 Tidak tahu/ tidak yakin 
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C. Kebiasaan Makan dan Minum (selama 1 bulan terakhir) 

Berilah tanda check mart (V) pada kolom frekuensi konsumsi sesuai kebiasaan 

konsumsi anda. 

Nama 

Makanan 

Berat 

(g) 

Porsi S Frekuensi Porsi Rata- 

rata 

Berat 

x/H x/M x/B K S B x/hari g/hari 

1. Sumber Karbohidrat 

Nasi putih 200 1 prg sdg         

Nasi goreng 200 1 prg sdg         

Singkong  120 1 ptg bsr         

Biscuit kelapa 30 5 bh         

Roti putih 30 2 lmbr         

Bolu 60 1 ptg sdg         

Bolu kukus 50 1 bh         

Donat 50 1 bh         

Risoles 60 1 bh         

Dadar gulung 65 1 bh         

Onde-onde 60 1 bh         

Pisang goreng 60 1 bh         

Bakwan 40 1 bh         

Martabak 40 1 ptg sdg         

Susu 200 1 gls         

Teh (gula 

pasir) 

200 1 gls         

Kopi (gula 

pasir) 

200 1 gls         

Teh gelas 200 1 gls         

Teh botol 250 1 ktk         

Minuman sari 

jeruk 

350 1 btl         

Minuman 

bersoda 

250 1 klg         
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Nama 

Makann 

Porsi 

S 

 

 

URT 

Frekuensi  Porsi  Rata-

rata 

Berat 

x/ H x/ M x/ B K S B x/hari g/ hari 

3. Sumber Lemak 

Santan  50 ¼ gls         

Minyak 

goreng 

10 1 sdm         

Susu  200 1 gls         

Hati ayam 30 1 ptg         

Telur Ayam  55 1 btr         

Telur bebek 55 1 btr         

Daging 

kambing 

50 1 ptg         

Daging sapi 50 1 ptg         

Daging 

ayam putih 

40 1 ptg         

Sarden  35 ½ ptg         

Roti bakar 25 1 ptg         

Tempe 

goreng 

25 1 ptg         

Tahu goreng  25 1 ptg         

4. Sumber buah  

Papaya 100 1 ptg 

bsr 

        

Apel 75 1 bh         

Pisang 75 1 bh          

Salak 50 1 bh         

Semangka 150 1 ptg 

bsr 

        

Pir 100 ½ bh         

Jeruk 50 1 bh         

Belimbing  125 1 bh 

bsr 

        

Melon  150 1 ptg 

bsr 

        

5. Sumber  sayur 

Buncis 100 1 gls         

Daun 

singkong 

100 1 gls         

Daun 

papaya 

100 1 gls         

Labu siam 100 1 gls         

Pare 100 1 gls         

Bayam 100 1 gls         

Kankung  100 1 gls         

Kacang 

panjang 

100 1 gls         

Nangka 

muda 

100 1 gls         

Jagung 

muda 

100 1 gls         
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Keterangan : 

H= hari, M = minggu, B = bulan, K = kecil, S = sedang, B = besar, bh= buah, sdm 

= sendok makan, gls = gelas, ptg = potong, btr = butir, ktk = kotak, lmbr = lembar, 

prg = piring. 

 

D. Penilaian konsumsi makanan cepat saji 

Jenis makanan 

siap saji 

Sering  

(>2kali /minggu) 

Kadang 

(1-2kali/minggu) 

Jarang  

(<2 kali/minggu) 

Fried chicken    

Gorengan    

Bakso    

Mie ayam    

Siomay    

Cilok    

Mie instan    

Nugget    

Spageti     

 

 

E. Pengukuran stress yang dialami responden berdasarkan gangguan 

yang dirasakan pada masyarakat urban 
 

No Gangguan yang dirasakan pada 

masyarakat urban 

SM M CM KM STM 

1 Merasa tidak aman berada di dalam 

rumah atau area sekitar rumah 

     

2 Merasa tidak aman pulang kerumah 

sendirian 

     

3 Tetangga yang tidak peduli dengan 

keributan yang dibuatnya 

     

4 Merasa tidak nyaman untuk menunggu 

transportasi public 

     

5 Pelayanan transportasi public yang tidak 

cukup memuaskan 

     

6 Transportasi public yang sangat penuh 

sesak atau ramai 

     

7 Banyaknya perubahan pada jalur dan 

bentuk transportasi 

     

8 Meningkatnya kemiskinan di perkotaan      

9 Meningkatnya biaya hidup di perkotaan      
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10 Menjadi telat karena kemacetan lalu 

lintas 

     

11 Menghabiskan banyak waktu karena 

terjebak di kemacetan 

     

12 Berpikir kemungkinan akan mengalami 

penyerangan di transportasi public atau 

tempat perbelanjaan 

     

13 Berdesak-desakan saat di tempat 

perbelanjaan dan menghabiskan banyak 

waktu 

     

14 Harus mengantri di tempat layanan 

administrasi , kantor pemerintah, dsb. 

     

15 Tingkah laku anak remaja di area  umum      

16 Menghirup asap kendaraan bermotor      

17 Meningkatnya asap kendaraan bermotor      

18 Udara yang tidak sehat di jalan raya      

19 Meningkatknya polusi industry      

20 Sedikitnya ruang terbuka hijau didaerah 

tempat tinggal 

     

21 Kebisingan yang terus-menerus di jalan 

dan sekitar rumah 

     

22 Orang membuang sampah di 

sembarangan tempat 

     

23 Kurangnya kebersihan di area umum      

 

KETERANGAN: 

SM : sangat mengganggu 

M : mengganggu 

CM : cukup mengganggu 

KM : kurang menganggu 

STM : sangat tidak mengganggu 
 

 ..........................................................................................................................   
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Lampiran 10Data Karateristik Responden Kasus dan Kontrol 

Responden Umur 
Jenis 

Kelamin 
Alamat Pekerjaan 

Status 

Pendidikan 

Berat 

Badan 

Tinggi 

Badan 
IMT 

Genetik 

 

Kontrol 1 49 Perempuan Gedungbatu Tgh V Rt 5/ V Buruh/Karyawan Tamat SD 56 145 26.63 Iya 

Kontrol 2 60 Perempuan Randu Garut Rt03/Ii Tidak Bekerja Tamat SD 57 150 25.33 Tidak 

Kontrol 3 40 Perempuan Tugurejo Rt06/Iii Tugu Smg Buruh/Karyawan Tamat SD 64 150 28.44 Tidak 

Kontrol 4 53 Perempuan Kaligetas Rt01/Iv Jatibarang Tidak Bekerja Tidak Tamat SD 65 145 30.92 Tidak 

Kontrol 5 40 Laki-Laki 

Borobudur Utr 14 Rt10/Iii 

Manyaran Buruh/Karyawan Tamat SMP 60 170 20.76 Tidak 

Kontrol 6 51 Perempuan 

Borobudur Iv Rt02/Xii Smg 

Brt Wiraswasta Tamat SD 55 160 21.48 Tidak 

Kontrol 7 42 Perempuan 

Wologito I/94 Rt01/I 

Kembangarum Tidak Bekerja Tamat SMA 55 170 19.03 Iya 

Kontrol 8 45 Laki-Laki Wonosari Rt04/I Ngaliyan Smg Buruh/Karyawan Tamat SMA 62 157 25.15 Iya 

Kontrol 9 43 Perempuan Tambakaji Rt03/I Tambakaji Tidak Bekerja Tamat SMP 53 148 24.20 Tidak 

Kontrol 10 54 Perempuan Tambak Aji Rt07/Xii Ngaliyan Tidak Bekerja Tamat SD 62 160 24.22 Tidak 

Kontrol 11 57 Perempuan 

Wates Rt05/Iii Ngaliyan 

Semara Tidak Bekerja Tidak Tamat SD 52 160 20.31 Tidak 

Kontrol 12 56 Perempuan Wonolopo Rt02/Ii Mijen Tidak Bekerja Tamat SD 56 165 20.57 Tidak 

Kontrol 13 54 Perempuan Damar Wulan I/18 Rt6/I Wiraswasta Tamat SMA 60 160 23.44 Tidak 

Kontrol 14 47 Perempuan Mijen Permai C-136 Rt.06/Vii PNS 

Tamat 

Diploma/Sarjana 65 154 27.41 Iya 

Kontrol 15 41 Laki-Laki Bukit Beringin Elok Viii/B.527 Tidak Bekerja Tamat SMA 65 160 25.39 Tidak 

Kontrol 16 48 Perempuan Tambakaji Rt06/Xii Buruh/Karyawan Tamat SD 54 151 23.68 Tidak 

Kontrol 17 48 Perempuan Wonosari Rt01/X Ngaliyan Wiraswasta Tamat SD 50 155 20.81 Tidak 

Kontrol 18 53 Laki-Laki Tambak Aji Rt02/Xi  Ngaliyan Buruh/Karyawan Tamat SMA 60 164 22.31 Tidak 
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Kontrol 19 51 Laki-Laki 

Hanoman Raya Ii/2 Rt01/Viii 

Smg PNS Tamat SMA 58 160 22.66 Tidak 

Kontrol 20 65 Laki-Laki 

Subali Makam No. 38 Rt 1/ Ii 

Krapyak Wiraswasta Tamat SMP 65 170 22.49 Tidak 

Kontrol 21 61 Perempuan Sri Widodo Ii No.306 Rt 03/Ii Wiraswasta Tamat SD 50 164 18.59 Tidak 

Kontrol 22 59 Laki-Laki 

Griya Pandana Blk P/33 

Rt05/Ii PNS Tamat SMA 70 162 26.67 Iya 

Kontrol 23 42 Laki-Laki 

Tarupolo Rt01/X Gisikdrono 

Smg Wiraswasta Tamat SMP 65 155 27.06 Tidak 

Kasus1 57 Perempuan Talangsari Ry Rt003/Vii Gajah Tidak Bekerja Tamat SMA 50 162 19.05 Tidak 

Kasus2 53 Laki-Laki Wates Rt05/Iii Ngaliyan Buruh/Karyawan Tamat SD 50 162 19.05 Tidak 

Kasus3 63 Laki-Laki 

Tmn Sriyatno No.12 

Purwoyoso Pensiunan Tamat SMA 92 166 33.39 Tidak 

Kasus4 50 Laki-Laki 

Bukit Tunggal V C.Iii No.3 

Rt1 Wiraswasta 

Tamat 

Diploma/Sarjana 72 169 25.21 Iya 

Kasus5 59 Laki-Laki Wonolopo Rt1/X Mijen Smg Pensiunan Tamat SMP 69 158 27.64 Iya 

Kasus6 56 Perempuan 

Wonoharjo Rt7/12 

Kembangarum S Tidak Bekerja Tamat SD 44 160 17.19 Tidak 

Kasus7 67 Laki-Laki Tambak Aji Rt10/Xii Ngaliyan Tidak Bekerja Tamat SMA 48 159 18.99 Iya 

Kasus8 56 Perempuan 

Rorojonggrang Timur Xiv 

Rt01/V Tidak Bekerja Tamat SD 77 160 30.08 Iya 

Kasus9 53 Perempuan 

Wonoharjo Rt 8/Xi 

Kembangarum Tidak Bekerja Tamat SMP 80 157 32.46 Iya 

Kasus10 48 Perempuan Wonosari Rt06xvi Ngaliyan Buruh/Karyawan Tamat SMA 70 165 25.71 Iya 

Kasus11 50 Laki-Laki Wonosari Brt No31rt01/Ix Wiraswasta Tamat SMA 90 170 31.14 Iya  

Kasus12 57 Perempuan Tugurejo Rt01/Iv Tugu Tidak Bekerja Tidak Tamat SD 65 155 27.05 Tidak 

Kasus13 63 Perempuan Segaran Iv Rt 09/Iv Tambakaji Tidak Bekerja Tamat SD 45 142 22.31 Iya 

Kasus14 56 Laki-Laki Tambak Aji Rt03/Iv Ngalian PNS Tamat SMA 59 159 23.33 Tidak 
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Smg 

Kasus15 48 Laki-Laki 

Barusari Ii No.297 Rt01/I 

Barusari Wiraswasta Tamat SMP 63 162 24.00 Tidak 

Kasus16 59 Laki-Laki Bukit Beringin Elok Xi B . 590 Pensiunan 

Tamat 

Diploma/Sarjana 57 164 21.19 Iya 

Kasus17 48 Laki-Laki 

Wahyu Asri Utara Iii Bd 

No187 Tidak Bekerja Tamat SD 42 150 18.66 Tidak 

Kasus18 55 Perempuan 

Sri Rejeki Tmr Vii Rt11/Vi 

Gisikdrono Buruh/Karyawan Tamat SMA 103 170 35.64 Iya 

Kasus19 49 Perempuan Karonsih Utara V/57 Rt 12/ Iii PNS 

Tamat 

Diploma/Sarjana 62 158 24.83 Iya 

Kasus20 60 Perempuan Tambak Aji Rt06/Ii Ngaliyan Tidak Bekerja Tamat SD 83 154 34.99 Iya 

Kasus21 60 Perempuan 

Gedung Batu Tgh V Rt05/V 

Smg Tidak Bekerja Tamat SD 75 150 33.33 Iya 

Kasus22 55 Perempuan Tugurejo Rt.02/I Tidak Bekerja Tamat SMP 80 156 32.87 Iya 

Kasus23 44 Laki-Laki Genuk Rt01/Ii Tambangan Wiraswasta Tamat SMP 70 167 25.09 Tidak  
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Lampiran 11 Analisis Univariat  

Frequency Table 

Jenis_kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 18 39.1 39.1 39.1 

Perempuan 28 60.9 60.9 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

Genetik 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 19 41.3 41.3 41.3 

Tidak 27 58.7 58.7 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

Aktifitas 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 15 32.6 32.6 32.6 

Sedang 15 32.6 32.6 65.2 

Tinggi 16 34.8 34.8 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

 

Kategori_karbo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 43.5 43.5 43.5 

2 26 56.5 56.5 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
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Kategori_Stress 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid berisiko 21 45.7 45.7 45.7 

tidak berisiko 25 54.3 54.3 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

Kategori_lemak 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 45.7 45.7 45.7 

2 25 54.3 54.3 100.0 

Total 46 100.0 100.0  

 

 

Kategori_buah_sayur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <= 3 porsi 18 39.1 39.1 39.1 

> 3 porsi 28 60.9 60.9 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
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Lampiran 12Analisis Bivariat 

 

1. Genetik * sttusDM 

Crosstab 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

Genetik Ya Count 14 5 19 

  
% within sttusDM 60.9% 21.7% 41.3% 

 
Tidak Count 9 18 27 

  % within sttusDM 39.1% 78.3% 58.7% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.263
a
 1 .007   

Continuity Correction
b
 5.739 1 .017   

Likelihood Ratio 7.497 1 .006   

Fisher's Exact Test    .016 .008 

Linear-by-Linear Association 7.105 1 .008   

N of Valid Cases
b
 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Genetik (ya / 

tidak) 
5.600 1.530 20.492 

For cohort sttusDM = SAKIT 2.211 1.216 4.017 

For cohort sttusDM = TIDAK 

SAKIT 
.395 .178 .877 

N of Valid Cases 46   
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2. Jenis_kelamin * sttusDM 

Crosstab 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

Jenis_kelamin laki-laki Count 11 7 18 

% within sttusDM 47.8% 30.4% 39.1% 

perempuan Count 12 16 28 

% within sttusDM 52.2% 69.6% 60.9% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.460
a
 1 .227   

Continuity Correction
b
 .821 1 .365   

Likelihood Ratio 1.470 1 .225   

Fisher's Exact Test    .365 .183 

Linear-by-Linear Association 1.429 1 .232   

N of Valid Cases
b
 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

Jenis_kelamin (laki-laki / 

perempuan) 

2.095 .626 7.009 

For cohort sttusDM = SAKIT 1.426 .811 2.508 

For cohort sttusDM = TIDAK 

SAKIT 
.681 .351 1.319 

N of Valid Cases 46   
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3. Kategori_karbo * sttusDM 

Crosstab 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

Kategori_karbo 1 Count 14 6 20 

% within sttusDM 60.9% 26.1% 43.5% 

2 Count 9 17 26 

% within sttusDM 39.1% 73.9% 56.5% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.662
a
 1 .017   

Continuity Correction
b
 4.335 1 .037   

Likelihood Ratio 5.793 1 .016   

Fisher's Exact Test    .036 .018 

Linear-by-Linear Association 5.538 1 .019   

N of Valid Cases
b
 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

Kategori_karbo (1 / 2) 
4.407 1.260 15.414 

For cohort sttusDM = SAKIT 2.022 1.109 3.689 

For cohort sttusDM = TIDAK 

SAKIT 
.459 .222 .948 

N of Valid Cases 46   
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4. Kategori_lemak * sttusDM 

Crosstab 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

Kategori_lemak 1 Count 14 7 21 

% within sttusDM 60.9% 30.4% 45.7% 

2 Count 9 16 25 

% within sttusDM 39.1% 69.6% 54.3% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.293
a
 1 .038   

Continuity Correction
b
 3.154 1 .076   

Likelihood Ratio 4.365 1 .037   

Fisher's Exact Test    .075 .037 

Linear-by-Linear Association 4.200 1 .040   

N of Valid Cases
b
 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

Kategori_lemak (1 / 2) 
3.556 1.049 12.052 

For cohort sttusDM = SAKIT 1.852 1.012 3.387 

For cohort sttusDM = TIDAK 

SAKIT 
.521 .266 1.020 

N of Valid Cases 46   
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6. KTGORI_SIAPSAJI * sttusDM 

Crosstab 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

Siap_Saji sering Count 14 5 19 

% within sttusDM 60.9% 21.7% 41.3% 

kadang-kadang Count 5 10 15 

% within sttusDM 21.7% 43.5% 32.6% 

jarang Count 4 8 12 

% within sttusDM 17.4% 34.8% 26.1% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

Kategori Siapsaji1 * DMT2 Crosstabulation 

   DMT2 

Total    Ya tidak 

Kat1 Sering Count 14 5 19 

% within DMT2 73.7% 33.3% 55.9% 

Kadang Count 5 10 15 

% within DMT2 26.3% 66.7% 44.1% 

Total Count 19 15 34 

% within DMT2 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.536
a
 1 .019   

Continuity Correction
b
 4.020 1 .045   

Likelihood Ratio 5.666 1 .017   

Fisher's Exact Test    .036 .022 

Linear-by-Linear Association 5.373 1 .020   

N of Valid Cases
b
 34     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.62. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kat1 (sering / 

kadang) 
5.600 1.273 24.640 

For cohort DMT2 = ya 2.211 1.029 4.748 

For cohort DMT2 = tidak .395 .172 .908 

N of Valid Cases 34   

 

 

Kategori Siapsaji 2 * DMT2I Crosstabulation 

   DMT2I 

Total    ya tidak 

Kat2 Sering Count 14 5 19 

% within DMT2I 77.8% 38.5% 61.3% 

Jarang Count 4 8 12 

% within DMT2I 22.2% 61.5% 38.7% 

Total Count 18 13 31 

% within DMT2I 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.918
a
 1 .027   

Continuity Correction
b
 3.400 1 .065   

Likelihood Ratio 4.988 1 .026   

Fisher's Exact Test    .060 .032 

Linear-by-Linear Association 4.759 1 .029   

N of Valid Cases
b
 31     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.03. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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7. KATEGORI_BUAHSAYUR * sttusDM 

Crosstab 

   DM 

Total    Iya tidak 

konsumsi_buahsayur Berisiko Count 16 12 28 

% within DM 69.6% 52.2% 60.9% 

tidak berisiko Count 7 11 18 

% within DM 30.4% 47.8% 39.1% 

Total Count 23 23 46 

% within DM 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.460
a
 1 .227   

Continuity Correction
b
 .821 1 .365   

Likelihood Ratio 1.470 1 .225   

Fisher's Exact Test    .365 .183 

Linear-by-Linear Association 1.429 1 .232   

N of Valid Cases
b
 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

konsumsi_buahsayur 

(berisiko / tidak berisiko) 

2.095 .626 7.009 

For cohort DM = iya 1.469 .758 2.849 

For cohort DM = tidak .701 .399 1.233 

N of Valid Cases 46   
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8. KATEGORI_IPAQ * sttusDM 

Aktifitas * sttusDM Crosstabulation 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

Aktifitas rendah Count 13 2 15 

% within sttusDM 56.5% 8.7% 32.6% 

sedang Count 6 9 15 

% within sttusDM 26.1% 39.1% 32.6% 

Tinggi Count 4 12 16 

% within sttusDM 17.4% 52.2% 34.8% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

IPAQ1 * dm Crosstabulation 

   dm 

Total    Ya tidak 

ipaq Rendah Count 13 2 15 

% within dm 76.5% 14.3% 48.4% 

Tinggi Count 4 12 16 

% within dm 23.5% 85.7% 51.6% 

Total Count 17 14 31 

% within dm 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.888
a
 1 .001   

Continuity Correction
b
 9.528 1 .002   

Likelihood Ratio 12.909 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 11.504 1 .001   

N of Valid Cases
b
 31     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.77. 

b. Computed only for a 2x2 table     



139 
 

 
 

 Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for ipaq (rendah / 

tinggi) 
19.500 3.006 126.515 

For cohort dm = ya 3.467 1.450 8.288 

For cohort dm = tidak .178 .047 .666 

N of Valid Cases 31   

 

IPAQ2 * DM2 Crosstabulation 

   DM2 

Total    YA TIDAK 

IPAQ2 SEDANG Count 6 9 15 

% within DM2 60.0% 42.9% 48.4% 

TINGGI Count 4 12 16 

% within DM2 40.0% 57.1% 51.6% 

Total Count 10 21 31 

% within DM2 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .797
a
 1 .372   

Continuity Correction
b
 .258 1 .611   

Likelihood Ratio .800 1 .371   

Fisher's Exact Test    .458 .306 

Linear-by-Linear Association .771 1 .380   

N of Valid Cases
b
 31     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.84. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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9. KATEGORI_STRESS * sttusDM 

Crosstab 

   sttusDM 

Total    SAKIT TIDAK SAKIT 

KATEGORI_STRESS BERISIKO Count 15 6 21 

% within sttusDM 65.2% 26.1% 45.7% 

TIDAK BERISIKO Count 8 17 25 

% within sttusDM 34.8% 73.9% 54.3% 

Total Count 23 23 46 

% within sttusDM 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.097
a
 1 .008   

Continuity Correction
b
 5.608 1 .018   

Likelihood Ratio 7.299 1 .007   

Fisher's Exact Test    .017 .008 

Linear-by-Linear Association 6.943 1 .008   

N of Valid Cases
b
 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 

KATEGORI_STRESS 

(BERISIKO / TIDAK 

BERISIKO) 

5.312 1.498 18.840 

For cohort sttusDM = SAKIT 2.232 1.186 4.200 

For cohort sttusDM = TIDAK 

SAKIT 
.420 .203 .870 

N of Valid Cases 46   
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Lampiran 13 Analisis Multivariat 

 

 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 Siap_Saji   2.312 2 .315    

Siap_Saji(1) 2.057 1.401 2.154 1 .142 7.819 .502 121.887 

Siap_Saji(2) .424 1.155 .135 1 .714 1.528 .159 14.699 

Kategori_lemak(1) -.221 1.089 .041 1 .839 .801 .095 6.768 

Kategori_karbo(1) 1.125 1.104 1.039 1 .308 3.081 .354 26.825 

KATEGORI_STRESS(1) 1.262 1.045 1.459 1 .227 3.532 .456 27.380 

Aktifitas   4.935 2 .085    

Aktifitas(1) 3.409 1.671 4.161 1 .041 30.247 1.143 800.465 

Aktifitas(2) .726 1.226 .350 1 .554 2.066 .187 22.831 

Genetik(1) 1.617 .987 2.683 1 .101 5.037 .728 34.859 

Constant -3.700 1.337 7.664 1 .006 .025   

Step 2
a
 Siap_Saji   2.451 2 .294    

Siap_Saji(1) 1.970 1.316 2.240 1 .134 7.173 .544 94.654 

Siap_Saji(2) .423 1.156 .134 1 .715 1.526 .158 14.697 
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Kategori_karbo(1) 1.141 1.099 1.078 1 .299 3.129 .363 26.967 

KATEGORI_STRESS(1) 1.220 1.017 1.440 1 .230 3.388 .462 24.864 

Aktifitas   5.956 2 .051    

Aktifitas(1) 3.232 1.381 5.478 1 .019 25.323 1.691 379.165 

Aktifitas(2) .605 1.080 .314 1 .575 1.831 .220 15.217 

Genetik(1) 1.601 .979 2.674 1 .102 4.959 .728 33.796 

Constant -3.692 1.334 7.660 1 .006 .025   

Step 3
a
 Siap_Saji   5.288 2 .071    

Siap_Saji(1) 2.517 1.223 4.234 1 .040 12.388 1.127 136.154 

Siap_Saji(2) .301 1.104 .074 1 .785 1.351 .155 11.765 

KATEGORI_STRESS(1) .790 .870 .824 1 .364 2.204 .400 12.135 

Aktifitas   8.946 2 .011    

Aktifitas(1) 3.912 1.339 8.531 1 .003 49.986 3.621 690.006 

Aktifitas(2) .902 1.034 .761 1 .383 2.466 .325 18.727 

Genetik(1) 1.673 .964 3.013 1 .083 5.330 .806 35.259 

Constant -3.472 1.307 7.051 1 .008 .031   

Step 4
a
 Siap_Saji   6.056 2 .048    

Siap_Saji(1) 2.721 1.212 5.037 1 .025 15.188 1.411 163.447 

Siap_Saji(2) .437 1.089 .161 1 .688 1.549 .183 13.100 

Aktifitas   9.582 2 .008    
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Aktifitas(1) 3.983 1.319 9.119 1 .003 53.671 4.046 711.929 

Aktifitas(2) .898 1.025 .768 1 .381 2.454 .329 18.279 

Genetik(1) 1.781 .944 3.557 1 .059 5.938 .933 37.804 

Constant -3.342 1.284 6.769 1 .009 .035   

a. Variable(s) entered on step 1: Siap_Saji, Kategori_lemak, Kategori_karbo, KATEGORI_STRESS, Aktifitas, Genetik. 

 

 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 Siap_Saji   7.215 2 .027    

Siap_Saji(1) 2.622 1.121 5.469 1 .019 13.759 1.529 123.820 

Siap_Saji(2) .273 1.060 .066 1 .797 1.314 .165 10.491 

Aktifitas   10.373 2 .006    

Aktifitas(1) 3.791 1.194 10.091 1 .001 44.318 4.272 459.766 

Aktifitas(2) 1.262 .971 1.690 1 .194 3.534 .527 23.699 

Constant -2.709 1.143 5.618 1 .018 .067   

a. Variable(s) entered on step 1: Siap_Saji, Aktifitas.      
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Lampiran 14 Dokumentasi 
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