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ABSTRACT  
 

Sri Widayati Alfiyah.2010. Risk Factors Associated with Disease Incident Diabetes 
Mellitus in Outpatient Regional General Hospital in Semarang, 
the Faculty of Sport Science, State University of Semarang. 
Advisor: I. dr.Yuni Wijayanti M. Kes, II.Drs. Bambang 
Wahyono, M. Kes. 

Keywords: Diabetes mellitus  

Diabetes Mellitus can strike all age groups, all socioeconomic levels, male or 
female, let alone the possibility of urban residents affected by diabetes mellitus is greater 
than the countryside. Diabetics (diabetics) may be at risk of complications of heart 
disease, stroke, kidney, eye, nerve.  

This research type is research (survey) with the analytic case control study 
design. Population case population consisted of outpatients who are clinically diagnosed 
diabetes mellitus in the General Hospital of the city of Semarang and the control 
population outpatients diagnosed as not suffering from diabetes mellitus at the General 
Hospital of the city of Semarang. Samples taken from a sample comprised 46 cases of 
patients, and control sample totaling 46 patients. The instrument used in this study were: 
1). Questionnaire, 2). Sheet listing the medical record. The data collection technique used 
observation, interviews, documentation. Analysis results using Chi square test.  

The result showed that there correlation between family history of diabetes 
mellitus (ρ value = 0.011, OR = 3.022), there is a correlation between age and diabetes 
mellitus (ρ value = 0.007, OR = 3.199), there is a correlation between hypertension with 
diabetes mellitus ( ρ value = 0.001, OR = 4.330),), there is a relationship between obesity 
with diabetes mellitus (ρ value = 0.001, OR = 5.856),), there is a relation between sport 
activity with diabetes mellitus (ρ value = 0.012, OR = 2.971) .  

District General Hospital, Semarang city is expected to cooperate in promoting 
and preventive efforts by providing guidance or information media in the hospital 
environment. Media that can be used in the form of posters on the importance of 
prevention (preventive) diabetes mellitus for people who are not suffering from diabetes 
mellitus. 
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ABSTRAK 

Sri Widayati Alfiyah.2010. Faktor Risiko yang Berhubungan dengan 
Kejadian Penyakit Diabetes Melitus pada Pasien Rawat 
Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: I. dr.Yuni Wijayanti M.Kes, 
II.Drs. Bambang Wahyono, M.Kes. 

 
Kata Kunci : Diabetes melitus 

Penyakit diabetes melitus merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia 
dengan perkiraan lebih dari 120 juta penderita. World Health Organization 
(WHO) membuat perkiraan bahwa pada tahun 2000 jumlah pengidap diabetes 
melitus di atas umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang dan dalam kurun waktu 
25 tahun kemudian, pada tahun 2025, jumlah itu akan membengkak menjadi 300 
juta orang. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang penderita penyakit 
diabetes melitus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 2.968 orang, 
tahun 2008 sebanyak 4.167 orang, tahun 2009 sebanyak 5.228 orang. Kenaikan 
jumlah dari tahun 2007-2009 tersebut kemungkinan disebabkan oleh interaksi 
beberapa faktor risiko. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian (survey) analitik dengan rancangan 
penelitian case control. Populasi terdiri dari populasi kasus yaitu pasien rawat 
jalan yang terdiagnosis secara klinis menderita penyakit diabetes mellitus di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dan populasi kontrol yaitu pasien 
rawat jalan yang terdiagnosis tidak menderita penyakit diabetes mellitus di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Sampel yang diambil terdiri dari sampel 
kasus berjumlah 46 pasien, dan sampel kontrol berjumlah 46 pasien. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1). Kuesioner, 2). Lembar 
pencatatan rekam medik. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi. Analisis hasil penelitian dengan uji Chi square. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara riwayat  
keluarga dengan diabetes melitus ( p value = 0,011, OR = 3,022), ada hubungan 
antara umur dengan diabetes melitus ( p value = 0,007, OR = 3,199), ada 
hubungan antara hipertensi dengan diabetes melitus ( p value = 0,001, OR = 
4,330), ), ada hubungan antara obesitas dengan diabetes melitus ( p value = 0,001, 
OR = 5,856), ), ada hubungan antara aktivitas olahraga dengan diabetes melitus (p 
value = 0,012, OR = 2,971). 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang diharapkan dapat 
bekerjasama dalam upaya promotif dan preventif dengan memberikan penyuluhan 
atau media informasi di lingkungan rumah sakit. Media yang dapat digunakan 
berupa poster mengenai pentingnya upaya pencegahan (preventif) penyakit 
diabetes melitus bagi orang yang belum menderita penyakit diabetes melitus. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

“ Penyakit adalah sebuah pesan yang didalamnya terdapat kabar gembira, 

sedangkan kesehatan adalah perhiasan yang sangat berharga” (Aidh al-Qami 

2004:32). 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

1). Karya ini ananda persembahkan 

untuk Bapak dan Ibu Tercinta 

yang selalu memberikan 

semangat disaat aku mengeluh, 

yang menyayangiku, dan yang 

selalu mengerti aku. 

2). Almamater UNNES. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Penyakit diabetes melitus merupakan masalah kesehatan di seluruh 

dunia dengan perkiraan lebih dari 120 juta penderita. (Swa Kurniati, 

2004:29). World Health Organization (WHO) membuat perkiraan bahwa 

pada tahun 2000 jumlah pengidap diabetes melitus di atas umur 20 tahun 

berjumlah 150 juta orang dan dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, pada 

tahun 2025, jumlah itu akan membengkak menjadi 300 juta orang (Slamet 

Suyono, 2006:1874). 

  WHO melaporkan pada tahun 2002 sekitar 150 juta penduduk di 

dunia menderita diabetes mellitus dan jumlah ini akan meningkat 2 kali lipat 

pada tahun 2025. Diabetes dapat menyerang warga segala lapisan umur dan 

tingkat sosial ekonomi (Yosephine, 2002:48). 

Hasil penelitian The Canadian Study of Health and Aging (CHSA) 

menunjukkan prevalensi DM besarnya 12,1%. Menurut survei yang 

dilakukan World Health Organization (WHO), Indonesia menempati urutan 

ke-4 dengan jumlah penderita DM terbesar di dunia setelah India, Cina,  dan 

Amerika Serikat. Pada tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 21,3 juta 

penderita. DM telah menyebabkan sekitar 60% kematian dan 43% kesakitan 

di seluruh dunia (Rita Khairani, 2004:20). 
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  Di Indonesia diperkirakan prevalensi DM (Diabetes Melitus) untuk 

semua umur 2,0% dan rata-rata di Negara Asia Tenggara berkisar antara 

2,1%-8,1%, maka angka prevalensi saat ini di Indonesia termasuk meningkat 

dengan cepat, sebagai pembanding lain adalah perkiraan yang disebutkan 

dalam Diabetes Atlas, diperkirakan penduduk Indonesia di atas 20 tahun 

sebesar 125 juta dengan asumsi prevalensi DM sebesar 4,6%, maka 

diperkirakan tahun 2000 jumlah penderita DM  berjumlah 5,6 juta. 

Sedangkan pada tahun 2020 nanti akan didapatkan sekitar 8,2 juta penderita 

DM (Lestari Handayani, 2007:66). 

  Diabetes melitus di daerah urban yaitu di kelurahan Kayuputih 

adalah 5,69%, sedangkan daerah rural yang dilakukan di daerah Jawa Barat 

tahun 1995, angka itu hanya 1,1 %. Disini jelas ada perbedaan antara 

prevalensi di daerah urban dan daerah rural. Penelitian terakhir antara tahun 

2001 dan 2005 di daerah Depok didapatkan prevalensi diabetes melitus tipe 

2 sebesar 14,7% statu angka yang sangat mengejutkan. Demikian juga di 

Makasar prevalensi diabetes melitus terakhir tahun 2005 yang mencapai 

12,5% (Slamet Suyono, 2006:1875). 

Berbagai laporan didapatkan jumlah penderita diabetes mellitus 

(DM) makin lama makin meningkat. Misalnya pada tahun 1998:150 juta; 

tahun 2000: 175 juta; dan tahun 2020: 300 juta penderita. Di kawasan 

ASEAN didapatkan pula pola peningkatan yang sama. Prevalensi diabetes 

melitus di Indonesia sebesar 1,5%-2,3% pada penduduk usia diatas 15 tahun. 

Berdasarkan atas prevalensi 1,5% dapat diperkirakan bahwa jumlah minimal 
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penderita diabetes melitus di Indonesia pada tahun 1998 adalah 3,5 juta, 

tahun 2000 adalah 4 juta, tahun  2010 adalah 5 juta dan tahun 2020 adalah 

6,5 juta. Menurut DinKes jumlah kasus diabetes melitus yang ditemukan di 

Propinsi Jawa Tengah kasus tertinggi diabetes melitus ádalah di Kota 

Semarang yaitu sebesar 14,66% dibanding dengan keseluruhan diabetes 

melitus di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah (Hendro Martono, 2000:88). 

  Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang penderita penyakit 

diabetes melitus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 2.968 

orang, tahun 2008 sebanyak 4.167 orang, tahun 2009 sebanyak 5.228 orang. 

Kenaikan jumlah dari tahun 2007-2009 tersebut kemungkinan disebabkan 

oleh interaksi bebrapa faktor risiko yaitu faktor demografi (umur>45 tahun, 

jenis kelamin, urbanisasi, suku bangsa) dan faktor lingkungan yang meliputi 

sosial ekonomi, etnik, gaya hidup (pola makan western style), konsumsi 

alkohol, merokok, serta faktor lain yaitu obesitas, hipertensi, aktivitas 

kurang, stress berat, obat-obatan dan perilaku (Slamet Suyono, 2006:1876). 

  DM  perlu diwaspadai karena bisa menyerang kepada semua 

golongan usia, semua tingkat sosial ekonomi, lelaki maupun perempuan, 

apalagi warga perkotaan yang kemungkinan terkena DM lebih besar 

daripada pedesaan. Diabetesi (penderita diabetes) dapat berisiko terjadi 

komplikasi penyakit jantung, stroke, ginjal, mata, syaraf (Saryono dkk, 

2006:10). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

mengadakan penilitian tentang faktor risiko yang berhubungan dengan 
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kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Semarang Tahun 2010.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1.2.1. Apakah ada hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian penyakit 

diabetes melitus? 

1.2.2. Apakah ada hubungan antara umur dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus? 

1.2.3. Apakah ada hubungan antara obesitas dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus? 

1.2.4. Apakah ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus? 

1.2.5. Apakah ada hubungan antara aktivitas olahraga dengan kejadian penyakit 

diabetes melitus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain; 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian adalah mengetahui faktor risiko yang 

berpengaruh terhadap kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien 

rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian 

penyakit diabetes melitus. 

1.3.2.2. Mengetahui hubungan antara umur dengan kejadian penyakit 

diabetes melitus. 

1.3.2.3. Mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian penyakit 

diabetes melitus. 

1.3.2.4. Mengetahui hubungan antara hipertensi dengan kejadian penyakit 

diabetes melitus. 

1.3.2.5. Mengetahui hubungan antara aktivitas olahraga dengann kejadian 

penyakit diabetes melitus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ádalah sebagai berikut: 

1.4.1 Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Peneliti 

  Menambah wawasan dan dapat dipergunakan sebagai bekal dalam 

menunaikan tugas selanjutnya sebagai Sarjana Kesehtan Masyarkat. 

1.4.3 Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang  
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            Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan 

informasi dan pengetahuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Semarang mengenai faktor risiko diabetes melitus  

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Judul/Peneliti/Lokasi 
penelitian 

1 

Tahun
 

2 

Desain
 
3 

Variabel
 

4 

Hasil 
 

5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hubungan beberapa 
faktor risiko dengan 
diabetes melitus pasien 
rawat jalan RSUD Dr. 
Soedarso 
Pontianak/Sumini/RSU 
Dr. Soedarso Pontianak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
kejadian diabetes 
melitus tipe 2 di 
instalasi rawat inap 
penyakit dalam RSUD 
Kota Cilegon 
2006/Puhilan/ RSUD 
Kota Cilegon 
 
 

2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 

 

Case 
Control
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case 
Control

Variabel terikat: 
diabetes melitus 
Variabel bebas: 
Kegemukan, pola 
makan, pola diit, 
obat-obatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel Terikat: 
Kejadian 
Diabetes Melitus 
tipe 2 
Variabel bebas: 
Umur, tingkat 
pendapatan, 
tingkat 
pendidikan, 
obes/IMT, sikap, 
praktik. 

Kegemukan 
(P=0,0001, 
OR=13,235, CI 
95%=2,697-
64,959), pola 
makan (P=0,021, 
OR=3,4, CI 
95%=1,179-
9,808), pola diit 
(P=0,006, 
OR=4,200, CI 
95%=1,478-
11,936), obat-
obatan (P=0,011, 
OR=3,857, CI 
95%=1,334-
11,157). 
 
Umur (OR=3,6; 
95% CI=1,2-
10,4), tingkat 
pendapatan 
(OR=3,5; 95% 
CI=1,3-9,6), 
tingkat 
pendidikan 
(OR=0,5; 95% 
CI=0,1-1,4), 
obes/IMT 
(OR=3,4; 95% 
CI=1,2-9,1), 
sikap (OR=3,0; 
95% CI=1,1-
8,2), praktik 
(OR=3,4; 95% 
CI=1,2-9,5) 
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  Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sumini yaitu: 

1. Variabel yang diteliti oleh penelitian berbeda dengan penelitian 

sekarang, yaitu penambahan variabel yang belum diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, yaitu hipertensi, riwayat keluarga, aktivitas fisik, umur. 

2. Tempat yang diteliti, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Semarang 

  Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Puhilan yaitu: 

1. Variabel yang diteliti oleh penelitian berbeda dengan penelitian 

sekarang, yaitu penambahan variabel yang belum diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, yaitu hipertensi, riwayat keluarga, aktivitas fisik. 

2. Tempat yang diteliti, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

 Penelitian ini dilakukan di Wilayah Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Semarang khususnya diruang rawat jalan bagian penyakit dalam 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini direncanakan pada bulan Maret-Mei 2010. 

 

 

 



8 

 

1.6.3. Ruang Lingkup Materi 

 Lingkup materi dalam penelitian ini mengenai ilmu bidang kesehatan 

masyarakat dengan spesifikasi epidemiologi penyakit tidak menular (PTM) 

yaitu faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Diabetes Melitus 

 Diabetes melitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada 

seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar gula 

(glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Dalam 

proses metabolisme insulin memegang peranan yang sangat penting yaitu 

bertugas memasukkan glukosa kedalam sel, untuk selanjutnya dapat 

digunakan sebagai bahan bakar (Slamet Suyono, 1999:5). 

 Diabetes melitus klinis adalah suatu sindroma gangguan metabolisme 

dengan hiperglikemia yang tidak semestinya sebagai akibat suatu defisiensi 

sekresi insulin atau berkurangnya efektivitas biologis dari insulin (atau 

keduanya) (John D. Baxter, 2002:754).  

 Diabetes melitus penyakit endrokin yang paling lazim. Frekuensi 

sesungguhnya sulit diperoleh karena perbedaan standart diagnosis tetapi 

mungkin antara 1 dan 2 persen jika hiperglikemia puasa merupakan kriteria 

diagnosa. Penyakit ini ditandai oleh kelainan metabolik dan komplikasi jangka 

panjang yang melibatkan mata, ginjal, syaraf dan pembuluh darah. Populasi 

pasien tidak homogen dan sudah didapat beberapa perbedaan sindroma 

diabetik yang jelas (Daniel W Foster, 2000:2196). 
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2.2 Klasifikasi Diabetes Melitus 

Klasifikasi Diabetes Mellitus Berdasarkan Etiologinya (World Health 

Organization (WHO), 1999) 

2.2.1 Diabetes Mellitus Tipe 1: 

Destruksi sel beta umumnya menjurus ke arah defisiensi insulin absolut 

a). Melalui proses imunologik  

Bentuk diabetes, sebelumnya dicakup oleh istilah insulin-

dependent diabetes, tipe 1 diabetes, atau juvenile-onset diabetes, hasil dari 

penghancuran diperantarai autoimun sel beta pankreas. Laju kerusakan 

cukup variabel, yang cepat dalam beberapa individu dan lambat dalam diri 

orang lain. Bentuk progresif yang cepat umumnya diamati pada anak-anak, 

tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa. Bentuk progresif yang 

perlahan-lahan pada umumnya terjadi pada orang dewasa dan kadang-

kadang disebut sebagai autoimmune laten diabetes pada orang dewasa 

(LADA). Beberapa pasien, terutama anak-anak dan remaja, dapat hadir 

dengan ketoasidosis sebagai manifestasi pertama penyakit 

b). Idiopatik 

Ada beberapa bentuk diabetes tipe 1 yang tidak diketahui etiologi. 

Beberapa pasien ini memiliki insulinopenia permanen dan rentan terhadap 

ketoasidosis, tetapi tidak punya bukti autoimun. Bentuk diabetes ini lebih 

sering terjadi di antara individu-individu dari asal Afrika dan Asia. Dalam 

bentuk lain yang ditemukan di Afrika sebuah keharusan untuk terapi 
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penggantian insulin pada pasien yang terkena dampak dapat datang dan 

pergi, dan pasien secara berkala mengembangkan ketoasidosis 

2.2.2 Diabetes Mellitus Tipe 2 

  Bervariasi, mulai yang predominan resistensi insulin disertai 

defisiensi insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi insulin 

bersama resistensi insulin. 

  Diabetes mellitus tipe ini sebelumnya mencakup non-insulin-

dependent diabetes, atau diabetes dewasa. Ini adalah istilah yang digunakan 

untuk individu yang telah relatif (bukan absolut) kekurangan insulin. Orang 

dengan diabetes tipe ini sering resisten terhadap tindakan insulin. Paling tidak 

pada awalnya, dan sering sepanjang masa hidupnya, orang-orang ini tidak 

memerlukan pengobatan insulin untuk bertahan hidup. Bentuk diabetes ini 

sering tidak terdiagnosis selama bertahun-tahun karena sering tidak 

hiperglikemia cukup parah untuk menimbulkan gejala nyata diabetes 

2.2.3 Diabetes Mellitus Tipe Lain 

a) Genetik cacat pada aksi insulin  

Ada beberapa penyebab diabetes yang tidak biasa yang dihasilkan 

ditentukan secara genetis kelainan tindakan insulin. Kelainan metabolik 

yang berhubungan dengan mutasi dari reseptor insulin dapat berkisar dari 

hyperinsulinaemia dan sederhana hiperglikemia untuk gejala diabetes. 

Beberapa individu dengan mutasi ini memiliki acanthosis nigricans. 

Perempuan mungkin memiliki virilisasi dan telah diperbesar, kistik 

ovarium. Di masa lalu, ini adalah disebut sindrom Tipe A resistensi 
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insulin. Leprechaunism dan Rabson-Mendenhall sindrom adalah dua 

pediatrik sindrom yang memiliki mutasi pada gen reseptor insulin dengan 

perubahan berikutnya dalam reseptor insulin ekstrim fungsi dan insulin. 

Mantan memiliki karakteristik fitur wajah sedangkan yang terakhir 

dikaitkan dengan kelainan gigi dan kuku dan hiperplasia kelenjar pineal. 

b) Genetik cacat beta-fungsi sel 

 Beberapa bentuk dari negara diabetes dapat dihubungkan dengan 

cacat pada monogenik fungsi sel beta, sering ditandai dengan serangan 

ringan hiperglikemia pada usia dini (umumnya sebelum usia 25 tahun). 

Mereka biasanya diwarisi dalam pola autosom dominan. Pasien dengan 

diabetes bentuk-bentuk ini, sebelumnya disebut sebagai diabetes 

kedewasaan muda (Mody), sekresi insulin merugikan dengan sedikit atau 

tanpa cacat dalam aksi insulin 

c) Penyakit eksokrin pankreas  

Setiap proses yang merusakkan pankreas dapat menyebabkan 

diabetes. Proses yang diperoleh meliputi pankreatitis, trauma, infeksi, 

karsinoma pankreas, dan pancreatectomy. Dengan pengecualian kanker, 

kerusakan pada pankreas harus luas untuk diabetes terjadi. Namun, 

adenokarsinoma yang hanya melibatkan sebagian kecil dari pankreas telah 

dihubungkan dengan diabetes. 

 

d) Endocrinopathi 
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 Beberapa hormon (misalnya hormon pertumbuhan, kortisol, 

glukagon, epinefrin) menentang tindakan insulin. Penyakit yang 

berhubungan dengan kelebihan sekresi hormon ini dapat menyebabkan 

diabetes (misalnya Acromegaly, Sindrom Cushing, Glucagonoma dan 

Feokromositoma). 

e) Obat-atau kimia  

Banyak obat-obatan dapat mengganggu sekresi insulin. Obat ini 

mungkin tidak, oleh mereka sendiri, menyebabkan diabetes tetapi mereka 

mungkin memicu diabetes pada orang dengan resistensi insulin. Dalam 

kasus tersebut, klasifikasi ini ambigu, sebagai keunggulan disfungsi sel 

beta atau resistansi insulin tidak diketahui. Toksin tertentu seperti Vacor 

(racun tikus) dan pentamidin secara permanen dapat menghancurkan sel 

beta pankreas. Untungnya, reaksi obat tersebut jarang terjadi. Ada juga 

banyak obat-obatan dan hormon yang dapat merusak tindakan insulin. 

Contohnya termasuk asam nikotinat dan Glukokortikoid. 

f) Infeksi 

  Virus tertentu telah dikaitkan dengan kerusakan sel beta. Diabetes 

terjadi pada beberapa pasien dengan rubella kongenital. Selain itu, 

Coxsackie B, cytomegalovirus dan virus lainnya (misalnya adenovirus dan 

gondok) telah terlibat dalam mendorong penyakit 
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g) Jarang tetapi bentuk-bentuk spesifik diperantarai kekebalan diabetes 

mellitus 

Diabetes dapat berhubungan dengan beberapa penyakit imunologi 

dengan etiologi patogenesis atau berbeda dari yang mengarah pada 

diabetes tipe 1 proses. Postprandial keparahan hiperglikemia dari cukup 

untuk memenuhi kriteria untuk diabetes telah dilaporkan dalam individu 

yang jarang terjadi secara spontan mengembangkan autoantibodies insulin. 

Namun, orang-orang ini biasanya hadir dengan gejala hipoglikemia 

daripada hiperglikemia. Yang "orang kaku sindrom" adalah gangguan 

autoimun dari sistem saraf pusat, yang ditandai oleh kekakuan aksial 

kekejangan otot yang menyakitkan. 

h) Sindrom genetik lain kadang-kadang dikaitkan dengan diabetes  

Banyak sindrom genetik yang disertai dengan peningkatan 

kejadian diabetes melitus. Ini termasuk kelainan kromosom Down's 

syndrome, Klinefelter's syndrome dan Turner's syndrome. Wolfram's 

syndrome adalah kelainan autosomal resesif yang ditandai oleh 

kekurangan insulin diabetes dan tidak adanya sel beta pada otopsi 

2.2.4 Diabetes Mellitus Gestasional 

Diabetes mellitus yang muncul pada masa kehamilan, umumnya 

bersifat  sementara, tetapi merupakan faktor risiko untuk DM Tipe 2. 

Termasuk mantan kehamilan kategori gangguan toleransi glukosa. 
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2.3 Patogenesis Diabetes Melitus 

2.3.1.Diabetes melitus tipe I 

 Diabetes melitus tipe I merupakan bentuk diabetes melitus berat dan 

disertai ketosis pada kasus-kasus yang tidak ditangani. Tipe ini sering 

dijumpai pada orang muda tetapi terkadang dapat pula menyerang orang 

dewasa non-obese. Merupakan gangguan katabolik di mana tidak ada insulin 

dalam sirkulasi, glukagon plasma meningkat, dan sel-sel B pankreas gagal 

berespon terhadap semua rangsang insulinogenik yang telah diketahui. Tanpa 

adanya insulin, ketiga jaringan sasaran utama insulin (hati, otot dan lemak) 

tidak hanya gagal mengambil zat-zat gizi yang telah diabsorbsi sebagaimana 

mestinya, bahkan juga terus melanjutkan mengeluarkan glukosa, asam amino, 

dan asam lemak ke dalam aliran darah dari depot cadangannya masing-

masing. Lebih jauh, perubahan dalam metabolisme lemak mengarah pada 

pembentukan dan akumulasi benda-benda keton. Menetapnya keadaan puasa 

pada postprandial yang tidak sebagaimana mestinya ini dapat dipulihkan 

dengan pemberian insulin. 

2.3.2.Diabetes melitus tipe 2 

 Diabetes melitus II yang merupakan suatu kelompok heterogen bentuk-

bentuk diabetes yang lebih ringan, terutama dijumpai pada orang dewasa, 

tetapi terkadang dapat timbul pada masa kanak-kanak. 

 Diabetes melitus tipe II seringkali dibatasi dengan penjelasan negatif. 

Merupakan bentuk diabetes melitus non ketotik yang tidak terkait dengan 

autoantibodi sel pulau. Pasien diabetes melitus ini tidak bergantung insulin. 
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Suatu unsur ketidakpekaan jaringan terhadap insulin telah diamati pada 

kebanyakan kasus diabetes melitus tidak tergantung insulin. 

Pasien diabetes melitus tipe 2 mempunyai dua defisiensi fisiologik: 

resistensi terhadap insulin abnormal dan resisitensi terhadap keluaran insulin 

pada jaringan sasaran (target). Secara deskriptif, 3 fase dapat dikenali pada 

urutan klinis yang biasa: 

(1) Fase pertama 

 Glukosa plasma tetap normal meskipun terlihat resistansi insulin 

karena kadar insulin meningkat 

(2) Fase kedua 

 Resistensi insulin cenderung memburuk sehingga meskipun 

konsentrasi insulin meningkat, tampak intoleransi glukosa dalam bentuk 

hiperglikemia setelah makan. 

(3) Fase ketiga 

 Resistensi insulin tidak berubah tetapi sekresi insulin menurun, 

menyebabkan hiperglikemia puasa dan diabetes melitus yang nyata. 

2.3.3.Diabetes melitus sekunder 

 Terdapat sekelompok gangguan yang dicirikan oleh keterkaitan 

diabetes dengan kondisi lain: 

(1) Penyakit pankreas 

  Pembedahan untuk mengangkat pankreas, penyakit pankreas akibat 

alkoholisme kronik, dan bentuk-bentuk pankreatitis lainnya telah dikaitkan 

dengan berbagai karateristik klinis diabetes melitus tergantung insulin. Namun 



17 

 

demikian, terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami 

hipoglikemia induksi insulin, yang agaknya karena pada saat yang sama juga 

terjadi defisiensi glukagon sebagai hormon kontraregulasi.   

(2) Toksisitas obat 

 Banyak obat telah dihubungkan dengan intoleran karbohidrat atau 

diabetes melitus. Sebagian obat bekerja dengan mengganggu pelepasan insulin 

dari sel B (tiazid, fenition), yang lain dengan menginduksi resistensi insulin 

(glukokortikoid, pil kontrasepsi oral) dan sebagian lainnya menyebabkan 

kerusakan sel B. Kadar yang diperlukan untuk menghambat adalah cukup 

tinggi dan biasanya tidak akan tercapai pada pemberian antihipertensi standar 

dengan obat-obat ini pada manusia. 

(3) Penyakit endokrin 

 Kelebihan hormon-hormon tertentu. Hormon pertumbuhan 

(akromegali), glukokortikoid ( sindroma atau penyakit Chusing), katekolamin 

(feokromositoma), glukagon (glukagonoma) dapat menyababkan sindroma 

diabetes melitus melalui sejumlah mekanisme. Reaksi jaringan perifer 

terhadap insulin menaglami gangguan. Disamping itu, elebihan katekolamin 

atau somatosatatin akan mengurangi pelepasan insulin dari sel B. 

(4) Diabetes resisten-insulin dengan akantosis nigrikans 

 Pasien-pasien dengan sindroma resisten insulin yang ekstrim dan 

akantosis nigrikans yang langka dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

berdasarkan manifestasi klinis dan laboratoris 
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(a) Kelompok A 

  Terdiri dari wanita yang lebih muda dengan ciri-ciri 

androgonik (hirsutisme, amenore, ovarium polikistik) dimana jumlah 

reseptor insulin berkurang. 

(b) Kelompok B 

  Terdiri dari orang-orang yang lebih tua, kebanyakan wanita, 

dimana dicurigai adanya penyakit imunologik. Kelompok ini 

mempunyai laju endap darah yang tinggi, autoantibodi terhadap DNA, 

dan suatu imunoglobulin dalam sirkulasi yang terikat pada reseptor 

insulin, dengan demikian mengurangi afinitas reseptor terhadap 

insulin. 

 

2.3.4.Diabetes melitus kehamilan 

 Kehamilan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar dalam 

homeostasis semua bahan bakar metabolik dan dengan cara ini 

mempengaruhi penatalaksanaan diabetes. Kadar glukosa plasma dalam fase 

post-absorptif menurun dengan bertambahnya usia kehamilan oleh karena 

semakin meningkatnya ambilan glukosa plasenta dan juga meningkatnya 

suatu pembatasan glukosa dalam hati. Oleh sebab itu, hipoglikemia puasa 

lebih sering dijumpai pada kehamilan. Glokoneogenesis dapat menjadi 

terbatas akibat kekurangan relatif suatu bahan utama yaitu alanin. Telah 

terbukti dai beberapa penelitian bahwa kadar alanin plasma menjadi lebih 

rendah selama kehamilan, akibat ambilan olehh plasenta dan suatu 
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pembatasan proteolisis. Walaupun deposisi lemak lebih hebat pada 

kehamilan awal, namun pada usia kehamilan selanjutnya lipolisis akan 

meningkat oleh laktogen plasenta manusia (hPL), dan lebih banyak gliserol 

dan asam lemak akan dilepaskan pada post-absorptif. Jadi ketogenesis akan 

menonjol pada fase post-absorptif selama kehamilan yang agaknya akibat 

sekunder dari adanya pasokan substrat asam lemak bebas dan efek-efek 

hormonal pada sel-sel ibu. 

 Keseimbangan bahan bakar metabolik juga berbeda pada fase makan 

selama kehamilan. Pemakaian glukosa menjadi terganggu meskipun terdapat 

hiperinsulinemia selama kehamilan normal, sehingga kadar glukosa darah 

ibu meningkat (John D. Baxter, 2000:705). 

 

2.4 Patofisiologi Diabetes Melitus 

 Pankreas, yang disebut kelenjar ludah parut, adalah kelenjar penghasil 

insulin yang terletak dibelakang lambung. Didalamnya terdapat kumpulan sel 

yang berbentuk seperti pulau pada peta, karena itu disebut pulau-pulau 

Langerhans yang berisi sel beta yang mengeluarkan hormon insulin yang 

sangat berperan dalam mengatur kadar glukosa darah. 

 Insulin yang dikeluarkan oleh sel beta dapat diibaratkan sebagai anak 

kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa kedalam sel. Untuk 

kemudian didalam sel glukosa dimetabolismekan menjadi tenaga. Bila insulin 

tidak ada, maka glukosa tidak dapat masuk kedalam sel yang akan 

mengakibatkan glukosa tetap berada dipembuluh darah yang artinya kadar 
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glukosa dalam darah meningkat. Dalam keadaan ini badan akan menjadi 

lemah karean tidak ada energi didalam sel. Inilah yang terjadi pada penderita 

penyakit diabetes melitus tipe I 

 Pada keadaan diabetes melitus tipe 2, jumlah insulin bisa normal, bahkan 

lebih banyak, tetapi jumlah reseptor (penangkap) insulin dipermukaan sel 

kurang. Reseptor insulin dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk 

kedalam sel. Pada keadaan diabetes tipe 2, jumlah lubang kuncinya kurang 

sehingga walaupun anak kuncinya  (insulin) banyak, tetapi karena lubang 

kuncinya (reseptor) kurang, maka glukosa yang masuk kedalam sel sedikit 

sehingga sel kekurangan bahan bakar (glukosa) dan kadar glukosa dalam 

darah meningkat. Dengan demikian keadaan ini sama dengan keadaan DM 

tipe I, bedanya adalah pada DM tipe 2 juga bisa ditemukan jumlah insulin 

cukup atau lebih tetapi kualitasnya kuraang baik, sehingga gagal membawa 

glukosa masuk ke dalam sel. Di samping penyebab sel sehingga gagal 

digunakan sebagai bahan bakar untuk metabolisme energi  (Imam Subekti, 

2005:2531). 

2.5 Gejala dan Tanda-Tanda Awal Diabetes Melitus  

 Adanya penyakit diabetes melitus ini pada awalnya sering tidak dirasakan 

dan tidak disadari oleh penderita. Beberapa keluhan dan gejala yang perlu 

mendapat perhatian menurut Imam Subekti yaitu: 

 

2.5.1 Keluhan klasik 

(1) Penurunan berat badan (BB) dan rasa lemah. 
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 Penurunan berat badan yang berlangsung dalam waktu relatif 

singkat harus menimbulkan kecurigaan. Rasa lemah hebat yang 

menimbulkan penurunan prestasi di sekolah da lapangan olah raga juga 

mencolok. Hal ini disebabkan oleh glukosa dalam darah tidak dapat masuk 

kedalam sel, sehingga sel kekurangan bahan bakar untuk menghasilkan 

tenaga. 

(2) Banyak kencing (poliuri) 

 Sifat kadar glukosa darah yang tinggi akan menyebabkan banyak 

kencing. Kencing yang sering dan dalam jumlah yang banyak akan sangat 

mengganggu penderita, terutama pada waktu malam hari. 

(3) Banyak minum (polidipsi) 

 Rasa haus sering dialami oleh penderita karena banyak cairan yang 

keluar melalui kencing. Keadaan ini sering disalah artikan. Diperkirakan 

oleh beberapa orang bahwa rasa haus disebabkan oleh udara yang panas 

atau beban kerja yang berat. Untuk menghilangkan rasa haus itu penderita 

minum air yang sangat banyak. 

(4) Banyak makan (polifagi) 

 Kalori yang dimakan, setelah dimetabolisasikan menjadi glukosa 

dalam darah tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh penderita, sehingga 

penderita selalu merasa lapar. 

 

2.5.2 Keluhan lain 

(1) Gangguan syaraf  tepi/kesemutan 
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  Penderita mengeluh rasa sakit/kesemutan terutama pada kaki 

diwaktu malam hari, sehingga dapat sangat mengganggu tidur. 

(2) Gangguan penglihatan 

  Pada fase awal penyakit diabetes melitus sering dijumpai gangguan 

penglihatan yang mendorong penderita untuk mengganti kaca mata 

berulang kali agar ia dapat tetap melihat dangan baik. 

(3) Gatal/bisul 

  Kelainan kulit berupa gatal, biasanya terjadi di daerah 

kemaluan/daerah lipatan kulit seperti ketiak dan dibawah payudara, sering 

pula dikeluhkan timbulnya bisul dan luka yang lama sembuh. Luka ini 

dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang sepele seperti luka lecet karena sepatu 

atau tertusuk oleh peniti. 

(4) Gangguan ereksi 

  Gangguan ereksi ini menjadi masalah tersembunyi karena sering 

secara tidak terus terang dikemukakan oleh penderitanya. Hal ini terkait 

dengan budaya masyarakat yang masih merasa tabu membicarakan 

masalah seks, apalagi menyangkut masalah kemampuan/kejantanan 

seseorang. 

(5) Keputihan 

  Pada wanita keputihan atau gatal merupakan keluhan yang sering 

ditemukan dan kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala yang 

dirasakan. 

2.6 Diagnosis Diabetes Melitus 
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 Diabetes mleitus merupakan penyakit endokrin, frekuensi 

sesungguhnya sangat sulit diperoleh karena perbedaan standart diagnosis, 

tetapi mungkin 1 dan 2 jika hiperglikemia puasa merupakan kriteria diagnosis. 

Penyakit ini ditandai dengan kelainan metabolik dan komplikasi jangka 

panjang yang melibatkan mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Populasi 

pasien tidak homogen dan sudah didapat beberapa perbedaan 

sindromadiabetik yang jelas (Daniel W Foster, 2000:2196). 

 Sebenarnya penyakit diabetes melitus tidak menakutkan jika diketahui 

lebih awal. Kesulitan diagnosa timbul karena diabetes melitus datang tenang 

dan bila dibiarkan akan menghanyutkan tanda-tanda awal penyakit diabetes 

melitus ini sangatlah penting (Imam Subekti, 2002:251). 

 Diagnosis diabetes melitus harus didasarkan atas pemeriksaan kadar 

glukosa dalam darah. Dalam menentukan diagnosa diabetes melitus harus 

diperhatikan asal bahan darah yang diambil dan cara pemeriksaan yang 

dipakai. Pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa dengan 

cara enzimatik dengan bahan darah plasma vena. Untuk memastikan diagnosa 

diabetes melitus, pemeriksaan glukosa darah sebaiknya dilakukan di 

laboratorium klinik yang terpercaya (yang melakukan program pengendalian 

mutu secara tertentu). Walaupun demikian sesuai dengan kondisi setempat 

dapat juga dipakai bahan darah utuh (whole blood), vena ataupun kapiler yang 

memperhatikan angka-angka kriteria diagnostik yang berbeda sesuai dengan 

pengakuan oleh WHO. Untuk pemantauan hasil pengobatan dapat diperiksa 

glukosa darah kapiler (Reno Gustaviani, 2006:1879). 
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Kriteria diagnosa diabetes melitus dan gangguan toleransi glukosa: 

(1) kadar glukosa darah sewaktu (plasma vena) 200 mg/dl atau 

(2) kadar glukosa darah puasa 126 mg/dl atau 

(3) kadar glukosa plasma 200 mg/dl pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 

gram pada TTGO (test toleransi glukosa oral). 

 Kriteria diagnostik tersebut harus dikonfirmasi ulang pada hari yang 

lain, kecuali untuk keadaan khas hiperglikemia dengan dekompensasi 

metabolik berat seperti ketoasidosis gejala yaitu polusi polidipsi dan berat 

badan menurun cepat. Cara diagnosa dengan kriteria ini tidak dipakai rutin 

diklinik untuk penelitian epidemiologi pada penduduk dianjurkan memakai 

kritria diagnosis kadar darah  puasa dan 2 jam pasca pembebanan (Reno 

Gustaviani, 2006:1879). 

Cara pelaksanaan TTGO, menurut Reno Gustaviani: 

(1) Tiga hari sebelum pemeriksaan makan seperti biasa (karbohidrat cukup). 

(2) Kegiatan jasmani seperti yang biasa dilakukan. 

(3) Puasa paling sediit 8 jam mulai malam hari sebelum pemriksaan, minum 

air putih diperbolehkan. 

(4) Diperiksa kadar glukosa darah puasa 

(5) Diberikan glukosa 75 gram (orang dewasa) atau 1,75 gram/kg BB (anak-

anak), dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit. 

(6) Diperiksa kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa. 

(7) Selama proses pemeriksaan subyek yang diperiksa ttap istirahat dan tidak 

merokok. 
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Nilai atau indeks diagnostik lainnya menurut Sidartawan Soegono 

 Gangguan toleransi glukosa tergantung pada pemeriksaan kadar glukosa 

darah. Beberapa tes tertentu yang non glikemik dapat berguna dalam 

menentukan sub klas, penelitian epidemiologi, dalam menentukan mekanisme 

dan perjalanan alamiah diabetes melitus. 

 Untuk diagnosa dan klasifikasi indeks tambahan yang dapat dibagi atas 2 

bagian antara lain: 

(1) Indeks penentuan derajat kesehatan sel beta. Hal ini dapat dinilai dengan 

pemeriksaaan kadar insulin, pro-insulin dan sekresi peptida. 

(2) Indeks proses diabetogenik. 

 Untuk penilaian proses diabetogenik pada saat ini telah dilakukan 

penentuan tipe dan antibodi dalam sirkulasi yang ditujukan pada pulau-

pulau langerhans. Ditemukan penyakit lain dan penyakit endokrin lainnya 

pada pankreas. 

2.7 Pengelolaan Diabetes Melitus 

Tujuan pengelolaan diabetes melitus menurut Imam Subekti antara lain: 

(1) Mengembalikan metabolisme gukosa darah seminimal mungkin agar 

penyandang diabetes melitus merasa nyaman dan sehat. 

(2) Mencegah/memperlambat timbulnya komplikasi. 

(3) Mendidik penderita dalam pengetahuan dan motivasi agar dapat merawat 

sendiri penyakitnya sehingga mampu mandiri. 

Menurut Swa Kuniati pengelolaan diabetes melitus antara lain: 
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(1) Edukasi 

 Untuk mendapatkan keberhasilan diperlukan partisipasi aktif dari 

penderita, keluarga dan lingkungannya. Pasien perlu diberi pemahaman 

tentang penyakit diabetes melitus, kegunaan pencegahan dan pengendalian 

diabetes melitus, penyulit diabetes melitus, obat hipoglikemik, keadaan 

hipoglikemik. 

(2) Perencanaan makanan 

 Diet direncanakan sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dari 

setiap penderita yang harus diperhatikan, misalnya: jumlah kalori 

disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai pada status gizi, tingkat 

pertumbuhan umur, kegiatan jasmani, ada/tidak stress akut. Penentuan 

status gizi dapat dipakai IMT. 

(3) Latihan jasmani 

 Permeabilitas membran terhadap glukosa meningkat pada saat otot 

berkontraksi, berarti resistensi insulin berkurang dan sensivitas insulin 

meningkat. Respon tersebut berlangsung saat olah raga, oleh karena itu 

olah raga harus dilakukan terus menerus dan teratur dengan harapan terjadi 

perbaikan penyaluran glukosa darah dari sel. 

 Latihan jasmani akan menimbulkan perubahan metabolik yang 

dipengaruhhi selain oleh lama, berat latihan dan tingkat kebugaran, juga 

oleh kadar insulin plasma, kadar glukosa darah dan imbangan cairan tubuh 

(Em Yunir Suharko Soebardi, 2006:1887). 

(4) Obat hipoglikemik 
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 Obat-obat akan diberikan apabila diet dan latihan jasmani tidak tercapai 

perbaikan kadar gula darah. 

2.8 Pencegahan Diabetes Melitus 

 Menurut WHO, upaya pencegahan pada penyakit diabetes melitus ada 3 

jenis yaitu: 

(1) Pencegahan primer 

 Semua aktivitas yang ditujukan untuk pencegah timbulnya 

hiperglikemia pada individu yang beresiko untuk menjadi diabetes 

melitus. 

(2) Pencegahan sekunder 

 Menemukan pengidap penyakit diabetes melitus sedini mungkin, 

misalnya dengan tes penyaringan terutama pada populasi yang beresiko 

tinggi, dengan demikian pasien diabetes melitus yang sebelumnya tidak 

terdiagnosis dapat tersaring, sehingga dapat dilakukan dengan upaya untu 

mencegah komplikasi/ kalau sudah ada komplikasi masih reversibel. 

(3) Pencegahan tersier 

 Semua upaya untuk mencegah komplikasi kesehatan akibat 

penyakit diabetes melitus, usaha tersebut meliputi: 

(1) Mencegah timbulnya komplikasi  

(2) Mencegah progesi dari pada komplikasi itu supaya tidak menjadi 

kegagalan organ. 

(3) Mencegah kecacatan tubuh. 
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 Pencegahan penyakit diabetes melitus diperlukan suatu strategi yang 

efisien dan efektif, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ada dua macam 

strategi menurut Slamet Suyono dilaksanakan antara lain: 

(1) Pendekatan populasi/masyarakat 

 Semua upaya yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat 

umum. Salah satunya yaitu dengan cara mendidik masyarakat untuk 

menjalankan cara hidup sehat dan menghindari cara hidup berisiko. Upaya 

ini tidak ditujukan hanya untuk mencegah penyakit diabetes melitus tetapi 

juga untuk penyakit lain secara bersamaan. Upaya ini sangat berat karena 

target populasinya sangat luas. Oleh karena itu harus dilakukan tidak saja 

oleh profesi, tetapi harus oleh segala lapisan masyarakat termasuk 

pemerintah dan swasta. 

(2) Pendekatan individu berisiko tinggi. 

 Semua pencegahan yang dilakukan pada individu-individu yang 

beresiko panyakit diabetes melitus pada suatu saat. Pada golongan ini 

termasuk individu yang berumur >40 tahun, gemuk, hipertensi, riwayat 

keluarga diabetes melitus, riwayat melahirkan bayi >4 kg, riwayat diabetes 

melitus saat kehamilan. 

 

2.8 Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Diabetes 

Melitus 

2.8.1 Riwayat Keluarga 
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 Meskipun diabetes melitus tergantung insulin banyak dijumpai dalam 

keluarga, mekanisme pewarisan belum jelas. Penurunan ini diperkirakan 

autosomonal dominan, resesif, dan campuran tetapi belum ada satupun yang 

terbukti. Kecenderungan genetik mungkin dapat diterima tetapi bukan 

merupakan penyebab. Analisa pohon keluarga menunjukkan prevalensi rendah 

transmisi vertikal langsung pada satu seri penelitian yang terdiri atas 35 

keluarga yang didalamnya terdapat satu orang anak yang diabetes melitus 

tergantung insulin klasik, hanya empat dari kasus indeks yang mempunyai 

orangtua yang diabetes melitus dan 2 yang mempunyai nenek atau kakek yang 

diabetes melitus. Dan saudara kandung penderita diabetes melitus ini, hanya 6 

yang mempunyai penyakit diabetes melitus yang jelas secara keseluruhan, 

kesempatan anak menderita diabetes melitus tipe I jika saudara lain satu 

tingkat menderita diabetes melitus hanya 5 sampai 10 persen (Daniel W 

Foster, 2000:2197). 

2.8.2 Umur 

 Dapat dipahami bahwa semakin tua umur makin besar kemungkinan 

meninggal. Karena makin berlanjut proses antherosklerosis, makin banyak 

penyakit yang diderita serta proses menua menyebabkan kemampuan berbagai 

organ makin menurun (Dede Kusmana, 2006:125). 

 Penyakit diabetes melitus dapat menyerang semua jenis umur, dan umur 

yang paling dominan terkena penyakit diabetes melitus adalah lebih dari 40 

tahun Secara umum diketahui bahwa pada periode ini, kebanyakan orang 
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cenderung melakukan sedikit aktivitas tetapi suplai nutrisi tidak mengalami 

penurunan, bahkan sering kali mengalami kelebihan. 

 Berdasarkan diagnosa yang di Indonesia ditegakkan tenaga kesehatan, 

terlihat kecenderungan peningkatan prevalensi dengan semakin meingkatnya 

umur yang tertinggi pada kelompok umur 55-64 tahun yaitu sebesar 2,5% dan 

menurun kembali pada kelompok umur >65 tahun (Lestari Handayani, 

2007:60). 

 Kelompok umur diabetes melitus baik dari DKI Jakarta, DI Yogyakarta 

maupun Surabaya yang berumur >40 tahun 91 %. Bisa dilihat dai kelompok 

umur ini biasanya penderita diabetes melitus berumur >40 tahun, karena pada 

orang dewasa tua >40 tahun, gejala dapat muncul tanpa disadari. Mereka 

umumnya baru mengetahui mengidap penyakit diabetes melitus pada saat 

medical check-up atau pemeriksaan kesehatan rutin. Gejala awal yang timbul 

pada penderita dewasa yang lebih tua biasanya ringan sehingga mereka tidak 

merasa perlu untuk berkonsultasi ke dokter (Siti Supardiyah Santoso, 

2000:342). 

2.8.3 Tekanan Darah Tinggi (hipertensi) 

 Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan 

darah yang memberi gejala yang akan berlanjut untuk suatu target organ 

seperti diabetes melitus (Bustan M. N, 2000:32). 

 Tekanan darah sistolik (TDS) > 140 mmHg dan/ atau tekanan darah 

diastolik (TDD) > 90 mmHg. The joint National Committee on Prevention, 

Detection,Evaluation, and treatment of High Bloodpressure (JNCVI) dan 
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WHO/lnternational Society of Hypertension guidelines subcommittees setuju 

bahwa TDS & keduanya digunakan untuk klasifikasi hipertensi. 

Hipertensi sistolodiastolik didiagnosis bila TDS _ 140 mmhg dan TDD _ 

90 mmHg. Hipertensi sistolik terisolasi (HST) adalah bila TDS _ 140 mmHg 

dengan TDD < 90 mmHg.3 Definisi hipertensi menurutWHO dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

 Tabel 2.1. klasifikasi tingkat tekanan darah menurut WHO tahun 1999(mmHg). 

 
Jika tekanan darah sistolik dan diastolik berbeda kategori, dipakai kategori 

yang lebih tinggi. 

 Hipertensi dapat didiagnosa sebagai penyakit yang berdiri sendiri, tetapi 

lebih sering dijumpai terkait dengan penyakit lain. Misalnya diabetes melitus, 

obesitas, arteriosketoris (RA Tuty Kuswardhani, 2006: 136). 

Pengidap hipertensi seringkali dikaitkan dengan mengidap diabetes. 

Tekanan darah yang tinggi menyebabkan distribusi gula pada sel-sel tidak 

berjalan optimal. Sehingga terjadi penumpukan gula dan kolesterol dalam 

darah.Intinya jika tekanan darah baik, gula darah juga akan terjaga. Dan 

Kategori Sistolik Diastolik 
Optimal 
Normal 
Normal-tinggi 
Hipertensi derajat 1 (ringan) 
Subkelompok : boderline 
Hipertensi derajat 2 (sedang) 
Hipertensi derajat 3 (berat) 
Hipertensi sistolik terisolasi 
Subkelompok : boderline 

<120 
< 130 
130-139 
140-159 
140 - 149 
160-179 
 
≥180 
≥140 
140 – 149 

<80 
< 85 
85-89 
90-99 
90 - 94 
100-109 
 
≥110 
< 90 
< 90 
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sebaliknya, insulin bersifat sebagai zat pengendali sistem renin-angiotensin, 

sehingga kadar insulin yang cukup menyebabkan tekanan darah terjaga. 

Jika tekanan darah sering diatas 120/90 mmgHg, risiko diabetes meningkat 

dua kali lipat. Ini kalau dibandingkan dengan orang yang tekanan darahnya 

normal. Demikian menurut penelitian yang dilakukan ilmuwan dari Brigham and 

Woman Hospital dan Harvard Medical School selama 10 tahun. Tekanan darah 

tinggi adalah ukuran tekanan darah di atas batas normal, baik saat kita sedang 

santai, terlebih saat kita sedang marah atau stres dalam jangka waktu tertentu. 

Diabetes meningkatkan risiko darah tinggi sebab penumpukan gula dan kolesterol 

menyebabkan pengerasan pembuluh darah arteri. Ujung-ujungnya darah tidak 

mengalir lancar, sehingga tekanannya menjadi naik. Selain menjadi pemicu darah 

tinggi, penyakit diabetes juga bisa menjadi penyakit “bayangan” untuk gagal 

jantung dan gangguan fungsi ginjal. (Azuan, 2009:16) 

 Hubungan antara hipertensi dengan diabetes melitus sangat kuat karena 

beberapa kriteria yang sering ada pada pasien hipertensi yaitu peningkatan 

tekanan darah, obesitas, dislipidemia dan peningkatan glukosa darah. Hipertensi 

adalah suatu faktor resiko yang utama untuk penyakit kardiovaskular dan 

komplikasi mikrovaskular seperti nefropati dan retinopati. Prevalensi populasi 

hipertensi pada diabetes adalah 1,5-3 kali lebih tinggi dari pada kelompok pada 

non diabetes. Diagnosis dan terapi hipertensi sangat penting untuk mencegah 

penyakit kardiovaskular pada individu dengan diabetes (J Peny, 2009:152). 

2.8.5 Kegemukan (Obesitas) 
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 Obesitas adalah kelebihan lemak dalam tubuh, yang umumnya ditimbun 

dalam jaringan subkutan (bawah kulit), sekitar organ tubuh dan kadang terjadi 

perluasan kedalam jaringan organ (Sarwono Waspaji, dkk, 2003:115). 

 Obesitas juga dapat dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara porsi 

tinggi badan dan berat badan, dimana berat badan melebihi ukuran presentase 

tertentu. Umumnya ukuran berat badan secara sederhana dikatakan dalam batas 

normal jika tinggi badan dalam sentimeter dikurangi seratus sampai minus 

sepuluh persen. Obesitas merupakan faktor independen (Sarwono Waspaji, dkk, 

2003:45). 

 Obesitas ternyata mempengaruhi metabolisme tubuh manusia yang sangat 

mencolok dan sering adalah hubungan langsung antara obesitas dengan diabetes 

melitus. Pada obesitas kemungkinan terkena diabetes melitus 2,9 kali lebih sering 

bila dibandingkan dengan yang tidak obesitas yang umumnya 20-45 tahun 

mempunyai kecenderungan terkena diabetes melitus 3,8 kali lebih sering bila 

dibandingkan dengan penderita yang berat badannya normal. Sedangkan yang 

umurnya 45-75 tahun mempunyai kecenderungan terkena diabetes melitus 2 kali 

lebih sering dari yang berat badannya normal. Dikemukakan pula bahwa penderita 

obesitas sering mengalami hiperglikemia tetapi dalam keadaan hiperinsulinisme, 

keadaan ini karena adanya resistensi insulin terhadap adanya hiperglikemi. Ada 

pula yang mengatakan bahwa obes diabetik, kelainan dasarnya adalah gangguan 

keseimbangan kinetik sekresi insulin. Sekresi insulin terlambat sehingga kadar 

glukosa darah tidak dapat dikontrol secara teratur dan terdapat peningkatan 

sekresi insulin sehingga cenderung terjadi hiperinsulinisme yang disertai dengan 
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peningkatan resistensi insulin. Kecuali itu, hiperglikemi dan hiperinsulinisme 

dapat pula disebabkan oleh karena kualitas insulin yang abnormal, adanya 

produk/hormon yang bersifat antagonis terhadap insulin atau berkurangnya 

jumlah reseptor yang sensitif pada membran sel (A. Guntur Hermawan, 1999). 

2.8.6 Aktivitas Olahraga 

 Peranan olah raga sebagai faktor pelindung. Penyakit diabetes melitus 

merupakan jenis penyakit dimana aktivitas fisik dapat dengan jelas terbukti 

memberi peranan pencegahan. Dikatakan bahwa kekurangan aktivitas fisik 

merupakan faktor risiko yang independen terhadap kejadian penyakit diabetes 

melitus. 

 Aktivitas fisik pada dasarnya segala kegiatan fisik yang dilakukan 

seseorang, apakah itu dalam kegiatan harian untuk bekerja, berolahraga atau 

berkreasi. Aktivitas apapun hanya dapat dilakukan dengan adanya energi yang 

diperlukan untuk kegiatan. Makin berat atau makin lama aktivitas fisik makin 

banyak energi yang dibutuhkan, kebalikannya makin ringan dan makin singkat 

aktivitas fisik makinsedikit energi yang dibutuhkan. Kekurangan aktivitas fisik 

merupakan faktor risiko penyakit diabetes melitus. Bahkan aktivitas fisik dengan 

teratur dan dalam jangka panjang. Olah raga dapat mengontrol kolesterol darah, 

diabetes dan obesitas, juga mengontrol tekanan darah (Dede Kusumana, 

2006:130). 

 Menurut Imam Subekti dalam buku Ilmu Penyakit Dalam latihan jasmani 

lebih baik dilakukan pada pagi hari. Secara ringkas yang perlu diperhatikan, yaitu: 
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(1) Frekuensi  :  jumlah latihan jasmani per minggu, sebaiknya dilakukan 

secara teratur 3 – 5 kali per minggu. 

(2) Intensitas : ringan dan sedang yaitu 60% - 70% MHR (Maximum 

Heart Rate) 

(3) Time  (durasi) : 30 – 60 menit. 

(4) Tipe (jenis) : latihan jasmani endurans (aerobik) untuk meningkatkan 

kemampuan kardiorepirasi seperti jalan, jogging, berenang dan bersepeda. 

 

2.9 Kerangka Teori 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Riwayat keluarga 

Umur 

Hipertensi 

Obesitas 

Diabetes melitus 

Aktivitas olahraga 
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(Sumber : Modifikasi Sarwono Waspadji, dkk, 2003; Daniel W Foster, 2000; 

Dede Kusmana, 2006; Siti Sapardiyah, 2000; Bustan M. N, 2000; A Guntur 

Hermawan, 1999) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
3.1 Kerangka Konsep  
 
 

 
 
Gambar  3.1 Kerangka Konsep 
 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori di atas maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Ada hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus 

(2) Ada hubungan antara umur dengan kejadian penyakit diabetes melitus. 

(3) Ada hubungan antara obesitas dengan kejadian penyakit diabetes melitus. 

(4) Ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus. 

(5) Ada hubungan antara aktivitas olahraga dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus. 

 

Variabel bebas 
 

(1) riwayat keluarga 
(2) umur 
(3) hipertensi 
(4) obesitas 
(5) aktivitas olahraga 

Variabel terikat 
 

Penyakit diabetes melitus 
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3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.3.1 Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 

analitik, karena penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor resiko penyebab 

penyakit terhadap penyebab suatu kejadian penyakit. 

3.3.2 Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Dalam penelitian survei, 

penelitian tidak dilakukan pada seluruh obyek yang diteliti atau populasi, tetapi 

hanya mengambil sebagian dari populasi. 

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case 

control. Suatu penelitian atau survei analitik yang menyangkut bagaimana faktor 

risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Rancangan desain 

penelitian digambarkan sebagai berikut 

Apakah ada risiko  retrospektif   penelitian dimulai 

 Faktor risiko (+)  retrospektif  penderita DM 

 Faktor risiko (-)   

 Faktor risiko (+)  retrospektif  penderita DM 

 Faktor risiko  (+) 

Gambar 3.2 Rancangan desain penelitian (sumber : Soekidjo Notoatmodjo, 2002) 
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3.4 Variabel Penelitian  

 Variabel adalah  sesuatu yang dijadikan ciri, sifat atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian 

tertentu (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:150). 

Variabel penelitian ini ada 2 macam antara lain: 

(1) Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan 

variabel bebasdalam penelitian (Sudigdo Sastroasmoro, 2002:221). 

Variabel tergantung dalam penelitian  ini adalah kejadian penyakit 

diabetes mellitus. 

(2) Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang bila berubah akan 

mengakibatkan perubahan pada variabel lain (Sudigdo Sastroasmoro, 

2002:221).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah riwayat keluarga 

pasien dengan kejadian penyakit diabetes melitus, umur pasien dengan 

kejadian penyakit diabetes melitus, hipertensi yang diderita pasien dengan 

kejadian penyakit diabetes melitus, obesitas yang diderita pasien dengan 

kejadian penyakit diabetes melitus, aktivitas olahraga pasien dengan 

kejadian penyakit diabetes melitus. 
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3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 Definisi operasional dan skala pengukuran variabel 

No Variabel Definisi operasional kategori Skala 
pengukuran 

Instrumen

 1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Variabel 
terikat 
Penyakit 
DM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabel 
bebas 
Riwayat 
keluarga  
 
 
Umur  
 
 
 
 
Hipertensi 
 

 
 
DM adalah suatu 
kumpulan gejala yang 
timbul pada seseorang 
yang disebabkan oleh 
karena adanya 
peningkatan kadar 
glukosa darah akibat 
kekurangan insulin baik 
absolut maupun 
relatif. Menurut 
diagnosa dokter yang 
berdasarkan hasil 
anamnesa dan hasil 
pemeriksaan 
laboratorium yang 
tercatat dalam medical 
record (rekam medik) 
 
 
Ada tidaknya anggota 
keluarga yang 
menderita penyakit 
diabetes melitus 
Jumlah tahun hidup 
responden 
 
 
 
Keadaan peningkatan 
tekanan darah yang 
memberi gejala yang 
akan berlanjut untuk 
suatu target organ. 
Menurut diagnosa 
dokter yang 
berdasarkan hasil 
anamnesa dan hasil 

 
1. Menderita DM 
2. Tidak menderita DM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ada riwayat keluarga 
2. Tidak ada riwayat 

keluarga  
 

1. Umur muda <40 tahun 
2. Umur tua >40 

(Soemiati  
ahmad mohamad) 
 

1.Normal < 130, < 85 
2.Normal-tinggi 130-139, 

85-89 
3.Hipertensi derajat 1 

(ringan) 140-159, 90-99 
4.Hipertensi derajat 2 

(sedang) 160-179, 
 100-109 

  

 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengguna
kan lembar 
pencatatan 
rekam 
medik 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
 
 
 
Kuesioner 
 
 
 
 
Lembar 
pencatatan 
rekam 
medik 

 1 2 3 4 5 
 
 

 
 
 

pemeriksaan 
laboratorium yang 
tercatat dalam medical 

5.Hipertensi derajat 3 
(berat) ≥180, ≥110 

(WHO, 1999) 
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Obesitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 
olahraga 

record (rekam medik)
Kelebihan lemak dalam 
tubuh , yang ditimbun 
dijaringan subkutan 
(bawah kulit), sekitar 
organ tubuh dan kadang 
terjadi perluasan 
kedalam jaringan organ. 
Menurut diagnosa 
dokter yang 
berdasarkan hasil 
anamnesa dan hasil 
pemeriksaan 
laboratorium yang 
tercatat dalam medical 
record (rekam medik) 
Kebiasaan reponden 
dalam melakukan olah 
raga secara rutin 
sebelum menderita 
penyakit diabetes 
melitus. 

1.Batas Normal18.5 - 24.9 
kg/m2  

2.Overweight: > 25 
3.Obese I 30.0 - 34.9kg/m2 
4.Obese II 35.0 - 39.9 

kg/m2  
5.Obese III > 40.0 kg/m2  
(WHO, 1998) 

 
1.Beresiko jika <3–5 kali 

seminggu dengan jenis 
olah raga joging, jalan, 
berenang, bersepeda. 

2.Tidak beresiko jika  3 – 
5 kali seminggu dengan 
jenis olah raga joging, 
jalan, berenang, 
bersepeda. 

(sumber: Imam Subekti, 
2005:75) 

 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

Lembar 
pencatatan 
rekam 
medik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi Penelitian 

3.6.1.1 Populasi kasus 

 Pada penelitian populasi kasus ádalah pasien rawat jalan yang 

didiagnosis secara klinis menderita penyakit diabetes melitus di Rumah Sakit 

Umum Daerah  Kota Semarang sebesar 5.218 orang pada tahun 2010. 

3.6.1.2 Populasi kontrol 

 Pada penelitian ini populasi kontrol adalah pasien rawat jalan yang 

didiagnosis secara klinis tidak menderita penyakit diabetes melitus di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebesar 16.475 orang pada tahun 2009. 
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3.6.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:79). 

Teknik pengambilan sampel secara Consecutive sampling, karena semua subyek 

yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian 

sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi (Sudigdo Sastroasmoro, 

2002:75). 

 Kriteria inklusi adalah karateristik umum subyek penelitian dalam 

penelitian ini yaitu  

1. Pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang yang 

terdiagnosa secara klinis menderita penyakit diabetes melitus. 

2. Mampu menjawab pertanyaan 

3. Responden bersedia diwawancarai. 

4. Alamat jelas dan bisa dijangkau. 

 Kriteria eksklusi adalah sebagian subyek yang tidak memenuhi kriteria 

inklusi harus dikeluarkan dari studi. Kriteria eksklusi sampel dalam penelitian 

yaitu sampel yang memenuhi syarat inklusi tetapi tidak bersedia menjadi sampel. 

Besarnya sampel minimal yang terdapat dalam populasi yaitu menggunakan 

rumus: 

( )
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21
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2
PP
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nn
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( ) ( ) ( ) ( )21212211 2/1,2/1,1,1 QQQPPPPQPQ +=+=−=−=  

Keterangan: 

n1 = n2  = Perkiraan besar sampel minimal  

P1 = Proporsi paparan pada kelompok kasus. 

P2 = Proporsi paparan pada kelompok kontrol 

zα   = Nilai pada distribusi normal standart yang sama dengan tingkat 

kemaknaan α  = 0,05 yaitu 1,96 

zβ  = Nilai pada distribusi normal standart yang sama dengan kuasa yang 

didinginkan sebesar 80% yaitu 0,84 

OR  = Odds Ratio 

(Sudigdo S, Sofyan Ismail, 2002:273) 

 

( ) 2,04,32,01
2,04,3

1 ×+−
×

=P  

46,0
48,1
68,0

==  

OR terkecil = 3,4 (diperoleh dan penelitian Puhilan tahun 2006) 

Dimasukkan dalam rumus: 

( )
( )2

2

21 2,046,0
8,02,04,046,084,067,033,0296,1

−

×+×+××
== nn  

= 
( )

07,0
16,025,084,044,096,1

2
++

 

= 
( )

07,0
63,084,065,096,1 2×+×  
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= ( )
07,0

79,1 2

 

= 
07,0
20,3  

= 45,71 

Jadi dalam penelitian ini sampel yang diperlukan untuk kasus dan kontrol 

adalah 1:1 yang masing-masing sebanyak 46 

 

3.7 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder: 

3.7.1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti dari responden selama penelitian. Data primer yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini meliputi data riwayat keluarga, umur dan aktivitas 

olahraga. 

 

3.7.2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari hasil rekam medis pasien rawat jalan di Rumah 

Sakit Daerah Semarang. Data yang diambil berupa data obesitas dan hipertensi 

pada pasien yang menderita diabete melitus, identitas pasien yang menderita 

diabetes melitus, pasien yang tidak menderita penyakit diabetes melitus dalam 

bentuk grafik dan tabel. 

3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Kuesioner  
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 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal- hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151). Kuesioner yang dipakai 

dalam penelitian ini berisi pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

data informasi mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit diabetes 

melitus, yaitu riwayat keluarga, umur, aktivas olahraga. Kuesioner yang 

digunakan sebagai alat ukur penelitian perlu uji validitas dan reliabilitas. Untuk 

itu kuesioner tersebut harus di uji coba ” Trial” lapangan.  

3.8.1.1 Validitas Instrumen   

 Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut benar-

benar mengukur apa yang diukur. Kuesioner diujikan pada pasien rawat jalan 

Rumah Sakit  Tugu Rejo Semarang yang terdiagnosa penyakit diabetes melitus, 

dimana di wilayah kerja tersebut responden memiliki karakteristik yang sama 

dengan responden di Rumah Sakit Umum Daerah kota Semarang. Selain itu 

karena berada di wilayah yang sama yaitu Semarang.  

 Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS  versi 12,0, dimana hasil akhirnya (r hitung) dibandingkan dengan nilai r 

tabel product moment pearson. Dengan kriteria jika r hitung > r tabel, maka butir 

atau variabel pertanyaan tersebut valid. 

3.8.1.2 Reliabilitas 

       Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Soekidjo Notoatmodjo, 2002: 
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118). Sama halnya dengan uji validitas, untuk mengetahui apakah instrumen 

penelitian ini reliabel atau tidak maka digunakan program SPSS versi 12,0.  

3.8.2  Lembar Pencatatan Rekam Medik (medical record) 

Data yang diperoleh dari pencatatan rekam medik pasien rawat jalan 

menurut diagnosa dokter yang berdasarkan hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan 

laboratorium, tentang pasien rawat jalan yang menderita penyakit diabetes melitus 

dan  yang  tidak menderita penyakit diabetes melitus di Rumah Sakit Umum 

Daerah Semarang. Data yang diperoleh berupa data hipertensi dan obesitas pada 

pasien yang menderita diabetes, nama, alamat responden yang menderita penyakit 

diabetes melitus dan responden yang tidak menderita penyakit diabetes melitus. 

 

 

 

3.9 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengammbilan data dalam penelitian ini menggunakan 2  cara yaitu: 

3.9. 1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai sumber tulisan yang berkenaan dengan objek penelitian, berupa data 

rekam medik pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. 

Data yang diperoleh berupa data hipertensi dan obesitas pada pasien yang 

menderita diabetes, nama, alamat responden yang menderita penyakit diabetes 

melitus dan responden yang tidak menderita penyakit diabetes melitus. 
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3.9. 2 Metode Wawancara 

 Interview sering disebut dengan wawancara, adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan kepada responden dengan menggunakan bantuan lembar 

kuesioner. 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Langkah pengolahan Data   

 Langka-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.10.1.1 Editing (pemeriksaan data) 

 Sebelum diolah data tersebut diteliti terlebih dahulu.Data atau keterangan 

yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan 

masih ada kesalahan dan keraguan data. 

3.10.1.2 Coding (pemberian kode) 

 Data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kalimat yang pendek atau 

panjang, untuk memudahkan analisa, maka jawaban tersebut perlu diberi kode. 

Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban. 

3.10.1.3 Entry data (memasukkan data)  

 Data yang telah dikode kemudian dimasukkan dalam program komputer 

untuk selanjutnya diolah dengan dengan bantuan soft ware Statistical Product and 

Service Solution (SPSS) 12.0 for Windows XP. 

3.10.2 Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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3.10.2.1 Analisis Univariat 

 Analisis univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan 

data kenyataan dari hasil penelitian dalam bentuk tabel dan grafik. 

3.10.2.2 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat dengan uji statistik yang disesuaikan dengan skala data yang 

ada. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Square. Taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 95% dengan menggunakan nilai kemaknaan atau p sebesar 5%. 

Analisis bivariat dilakukan terhadap variabel yang diduga berhubungan atau 

berkorelasi. 

 

 

 

Matriks perhitungan odds ratio (OR) 

 Kasus DM Kontrol DM Jumlah 

Faktor risiko (+) a b a+b 

Faktor risiko (-) c d c+d 

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

Susunan hasil pengamatan tabel 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 
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 Untuk menentukan besar resiko relatif dalam penelitian kasus kontrol 

digunakan Odds Ratio (OR) dengan interval kepercayaan 95%. 

Interprestasi odds ratio (OR) 

(1) OR>1 : variabel independen ada hubungan sebagai penyebab timbulnya 

faktor risiko 

(2) OR<1 : variabel independen mempunyai hubungan sebagai faktor 

pencegah timbulnya faktor risiko 

(3) OR=1 : faktor risiko tidak ada, pengaruhnya bersifat netral artinya tidak 

ada hubungan antara kedua variabel tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian. Pada 

analisis ini akan menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap-tiap 

variabel yang diduga berhubungan dengan kejadian penyakit diabetes mellitus 

pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 

2010. 

4.1.1.1 Riwayat Keluarga 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kasus, maka dapat diperoleh distribusi data tentang riwayat keluarga yang dapat 

dilihat pada daftar tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pada Riwayat Keluarga 
pada Kelompok Kasus 

Riwayat keluarga Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Ada 25 54,3 
Tidak  21 45,7 
Jumlah 46 100,0 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa responden yang memiliki riwayat penyakit 

diabetes melitus  dalam keluarga sebanyak 25 responden (54,3%), sedangkan 

yang tidak memiliki riwayat penyakit diabetes melitus dalam keluarga sebanyak 

21 responden (45,7%).  
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kontrol, maka dapat diperoleh distribusi data tentang riwayat keluarga yang dapat 

dilihat pada daftar tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pada Riwayat Keluarga 
pada Kelompok Kontrol 

Riwayat keluarga Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Ada 20 43,5 
Tidak  26 46,5 
Jumlah 92 100,0 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4,2 bahwa responden yang memiliki riwayat penyakit 

diabetes melitus  dalam keluarga sebanyak 20 responden (43,5%), sedangkan 

yang tidak memiliki riwayat penyakit diabetes melitus dalam keluarga sebanyak 

26 responden (46,5%).  

4.1.1.2 Umur 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kasus, maka dapat diperoleh distribusi data tentang umur yang dapat dilihat pada 

daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur pada Kelompok 
Kasus 

Umur Frekuensi (f) Prosentase (%) 
≥ 40 tahun 30 65.2 
< 40 tahun 16 34.8 

Jumlah 46 100,0 
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

  
Berdasarkan tabel 4.3 bahwa responden yang memiliki umur ≥40 tahun 

sebanyak 30 responden (65,2 %), sedangkan  responden yang memiliki umur <40  

tahun sebanyak 16 responden (34,8%).  
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kontrol, maka dapat diperoleh distribusi data tentang umur yang dapat dilihat pada 

daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur pada Kelompok 
Kontrol 

Umur Frekuensi (f) Prosentase (%) 
≥ 40 tahun 17 37,0 
< 40 tahun 29 63,0 

Jumlah 92 100,0 
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.4 bahwa responden yang memiliki umur ≥40 tahun 

sebanyak 17 responden (37,0%), sedangkan  responden yang memiliki umur <40  

tahun sebanyak 29 responden (63,0%). 

4.1.1.3 Hipertensi 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kasus, maka dapat diperoleh distribusi data tentang hipertensi yang dapat dilihat 

pada daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hipertensi pada Kelompok Kasus 
Hipertensi Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Hipertensi 29 63,0 

Normal 17 37,0 

Jumlah 92 100,0 
 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4,5 bahwa responden yang menderita penyakit 

hipertensi sebanyak 29 responden (63,0%), sedangkan  responden yang tidak 

menderita penykit hipertensi (normal) sebanyak 17 responden (37,0%).  
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kontrol, maka dapat diperoleh distribusi data tentang hipertensi yang dapat dilihat 

pada daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hipertensi pada 
Kelompok Kontrol 

Hipertensi Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Hipertensi 15 32,6 

Normal 31 67,4 
Jumlah 92 100,0 

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa responden yang menderita penyakit 

hipertensi sebanyak 15 responden (32,6%), sedangkan  responden yang tidak 

menderita penykit hipertensi (normal) sebanyak 31 responden (67,4%).  

4.1.1.4 Obesitas 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kasus, maka dapat diperoleh distribusi data tentang obesitas yang dapat dilihat 

pada daftar tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Obesitas pada Kelompok 
Kasus 

Obesitas Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Obesitas 37 80,4 
Normal 9 19,6 
Jumlah 46 100,0 

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 
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Berdasarkan tabel 4.7 bahwa responden yang menderita penyakit obesitas 

sebanyak 37 responden (80,4%), sedangkan responden yang tidak menderita 

penyakit obesitas sebanyak 9 responden (19,6%).  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kontrol, maka dapat diperoleh distribusi data tentang obesitas yang dapat dilihat 

pada daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Obesitas pada Kelompok 
Kontrol 

Obesitas Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Obesitas 11 23,9 
Normal 35 76,1 
Jumlah 46 100,0 

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 
 

Berdasarkan tabel 4.8 bahwa responden yang menderita penyakit obesitas 

sebanyak 11 responden (23,9%), sedangkan responden yang tidak menderita 

penyakit obesitas sebanyak 35 responden (76,1%).  

 

4.1.1.5 Aktifvitas Olahraga 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kasus, maka dapat diperoleh distribusi data tentang aktivitas olahraga yang dapat 

dilihat pada daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Aktivitas Olahraga pada 
Kelompok Kasus 

Aktivitas Olahraga Frekuensi 
(f)

Prosentase (%) 

Berisiko 32 69,6 
Tidak berisiko 14 30,4 

Jumlah 46 100,0 
 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 



55 

 

Berdasarkan tabel 4.9 bahwa responden yang berisiko (tidak melakukan 

olahraga > 30 menit/3-4x/minggu) sebanyak 32 responden (69,6%), sedangkan 

yang tidak berisiko (melakukan olahraga selama < 30 menit/3-4x/minggu) 

sebanyak 14 responden (30,4%).  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 46 responden pada kelompok 

kontrol, maka dapat diperoleh distribusi data tentang aktivitas olahraga yang dapat 

dilihat pada daftar tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Aktivitas Olahraga pada 
Kelompok Kasus 

Aktivitas Olahraga Frekuensi (f) Prosentase (%) 
Berisiko 22 47,8 

Tidak berisiko 24 52,2 
Jumlah 92 100,0 

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 
 

Berdasarkan tabel 4.10 bahwa responden yang berisiko (tidak melakukan 

olahraga > 30 menit/3-4x/minggu) sebanyak 22 responden (47,8%), sedangkan 

yang tidak berisiko (melakukan olahraga selama < 30 menit/3-4x/minggu) 

sebanyak 24 responden (52,2%).  

4.1.2 Analisis Bivariat 

4.1.2.1 Hubungan antara Riwayat Keluarga dengan Kejadian Diabetes 

Melitus 

 Hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Tabel Silang Uji Chi Square Riwayat Keluarga dengan Diabetes 
Melitus 

Riwayat 
Keluarga 

Kasus Kontrol Jumlah   
p 

  
OR 

N % N % N % 
Ada 33 71,7 21 45,7 54 58,7   

  
0,011 

  
  

3,022 
Tidak ada 13 28,3 25 54,3 38 41,3

Jumlah 46 100,0 46 100,0 92 100,0
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh bahwa dari 46 responden yang menderita 

penyakit diabetes melitus, sebanyak 13 responden (28,3%) tidak ada riwayat 

penyakit diabetes melitus dalam keluarga dan sebanyak 33 responden (71,7%) ada 

riwayat penyakit diabetes melitus dalam keluarga. Sedangkan dari 46 responden 

yang tidak menderita penyakit diabetes melitus,  sebanyak 25 responden (54,3%) 

yang tidak ada riwayat penyakit diabetes melitus dalam keluarga dan sebanyak 21 

responden (45,7%) yang ada riwayat penyakit hipertensi dalam keluarga.  

Hasil analisis bivariat yang diperoleh dari uji chi square menunjukkan 

bahwa nilai p value =  0,011 (α < 0,05). Hal ini berarti, ada hubungan antara 

riwayat genetik dengan kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien rawat jalan 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 3,022 

(CI = 1,272-7,178), berarti bahwa responden yang ada keturunan penyakit 

diabetes melitus dalam keluarganya, mempunyai risiko 3,022 kali lebih besar 

dibanding dengan responden yang dalam keluarganya tidak ada keturunan 

penyakit diabetes melitus dalam keluarganya. 
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4.1.2.2 Hubungan antara Umur dengan Kejadian Diabetes Melitus 

 Hubungan antara umur dengan kejadian penyakit diabetes melitus dapat 

dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Tabel Silang Uji Chi Square Umur dengan Diabetes Melitus 
Umur Kasus Kontrol     Jumlah   

p 
  

OR N % N % N % 
≥40 30 65,2 17 37,0 47 51,1   

  
0,007 

  
  

3,199 
<40 16 34,8 29 63,0 45 48,9
Jumlah 46 100,0 46 100,0 92 100,0

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010  

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh bahwa dari 46 responden yang menderita 

penyakit diabetes melitus, responden yang berumur lebih dari sama dengan 40 

tahun sebanyak dan yang berumur 30 responden (65,2%), kurang dari 40 tahun 

sebanyak 16 responden (34,8%). Sedangkan dari 46 responden yang tidak 

menderita penyakit diabetes melitus, responden yang berumur lebih dari sama 

dengan 40 tahun sebanyak17 responden (37,0%), dan yang berumur kurang dari 

40 tahun sebanyak 29 responden (63,0%).   

Hasil analisis bivariat yang diperoleh dari uji chi square menunjukkan 

bahwa nilai p value =  0,007 (α < 0,05). Hal ini berarti, ada hubungan antara umur 

dengan kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit 

Umum Daerah  Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 3,199 

(CI = 1,364-7,501), berarti bahwa responden yang berumur  ≥40 tahun 

mempunyai risiko terkena hipertensi 3,199 kali lebih besar dibanding dengan 

berumur <40 tahun.   
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4.1.2.3 Hubungan antara  Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Melitus 

 Hubungan antara hipertensi dengan kejadian penyakit diabetes melitus 

dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Tabel Silang Uji Chi Square  Hipertensi dengan Diabetes Melitus 

Hipertensi Kasus Kontrol Jumlah   
p  
  
  

0,001 

  
OR 

  
  
  

4,330 

N % N % N % 
Hipertensi 29 63,0 13 21,0 42 45,7
Normal 17 37,0 33 71,7 50 54,3

Jumlah 46 100,0 46 100,0 92 100,0
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh bahwa dari 46 responden yang menderita 

penyakit diabetes melitus, sebanyak 17 responden (37,0%) tidak menderita 

penyakit hipertensi (normal) dan sebanyak 29 responden (63,0%) menderita 

penyakit hipertensi. Sedangkan dari 46 responden yang tidak menderita penyakit 

hipertensi,  sebanyak 33 responden (71,7%) tidak menderita penyakit hipertensi 

dan sebanyak 13 responden (69,6%) menderita penyakit hipertensi.   

Hasil analisis bivariat yang diperoleh dari uji chi square menunjukkan 

bahwa nilai p value =  0,001 (α < 0,05). Hal ini berarti, ada hubungan antara 

hipertensi dengan kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 4,330 

(CI = 1,800-10,416), berarti bahwa responden yang menderita penyakit hipertensi 

mempunyai risiko terkena penyakit diabetes melitus 4,330 kali lebih besar 

dibandingkan responden yang tidak menderita penyakit hipertensi 
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4.1.2.4 Hubungan antara Obesitas dengan Kejadian Diabetes Melitus 

 Hubungan antara obesitas dengan kejadian penyakit diabetes melitus dapat 

dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Tabel Silang Uji Chi Square Obesitas dengan Diabetes Melitus 
  

Obesitas 
Kasus Kontrol Jumlah   

p 
  

OR 
N % N % N % 

Obesitas 31 67,4 12 26,1 43 46,7   
  

0,001 

  
  

5,856 
Normal  15 32,6 34 73,9 49 53,3

Jumlah 46 100,0 46 100,0 92 100,0
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh bahwa dari 46 responden yang menderita 

penyakit diabetes melitus,  sebanyak 15 responden (32,6%) tidak menderita 

penyakit obesitas (normal) dan sebanyak 31 responden (30,4%) yang menderita 

penyakit obesitas. Sedangkan dari 46 responden yang tidak menderita diabetes 

melitus,  sebanyak 34 responden (73,9%) tidak menderita penyakit obesitas dan 

sebanyak 12 responden (26,1%) obesitas.   

Hasil analisis bivariat yang diperoleh dari uji chi square menunjukkan 

bahwa nilai p value =  0,001 (α < 0,05). Hal ini berarti, ada hubungan antara 

obesitas dengan kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 5,856 

(CI = 2,377-14,427), berarti bahwa responden yang obesitas mempunyai risiko 

terkena hipertensi 5,856 kali lebih besar dibandingkan responden yang tidak 

obesitas.  
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4.1.2.5 Hubungan antara Aktivitas Olahraga dengan Kejadian Diabetes 

Melitus 

 Hubungan antara aktivitas olahraga dengan kejadia penyakit diabetes 

melitus dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Tabel Silang Uji Chi Square Aktivitas Olahraga dengan Diabetes 
Melitus 

Aktifitas 
Olahraga 

Kasus Kontrol Jumlah   
p 

  
OR 

N % N % N % 
Berisiko 32 69,6 20 43,5 52 56,5   

  
0,012 

  
  

2,971 
Tidak berisiko 14 30,4 26 56,5 40 43,5 

Jumlah 46 100,0 46 100,0 92 100,0 
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2010  

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh bahwa dari 46 responden yang menderita 

penyakit diabetes melitus, sebanyak 14 responden (30,4%) yang tidak berisiko 

(melakukan olahraga selama > 30 menit/3-4x/minggu) dan sebanyak 32 

responden (69,6%) yang berisiko (tidak melakukan olahraga < 30 menit/3-

4x/minggu).  Sedangkan dari 46 responden yang tidak menderita penyakit 

diabetes melitus, sebanyak 26 responden (56,5%)  yang tidak berisiko (melakukan 

olahraga selama > 30 menit/3-4x/minggu) dan sebanyak 20 responden (43,5%) 

yang berisiko (tidak melakukan olahraga < 30 menit/3-4x/minggu). 

Hasil analisis bivariat yang diperoleh dari uji chi square menunjukkan 

bahwa nilai p value =  0,012 (α < 0,05). Hal ini berarti, ada hubungan antara 

aktivitas olahraga dengan kejadian penyakit diabetes melitus pada pasien rawat 

jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010.  
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Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 2,971 

(CI = 1,261-7,000), berarti bahwa responden yang tidak melakukan aktivitas 

olahraga mempunyai risiko menderita penyakit diabetes melitus 2,971 kali lebih 

besar dibanding responden yang melakukan aktivitas olahraga.  

Tabel 4.16 Rekapitulasi Hasil Analisis Menggunakan Uji Chi Square 
No Variabel Bebas p OR 

1 Riwayat Keluarga 0,011 3,022 
2 Umur 0,007 3,199 
3 Hipertensi 0,001 4,330 
4 Obesitas 0,001 5,856 
5 Aktivitas Olahraga 0,012 2,971 
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BAB V 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

5.1 Hubungan antara Riwayat Keluarga dengan Kejadian Diabetes Melitus 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus, yang 

mempunyai riwayat keluarga 33 responden (71,7%) dan yang tidak mempunyai 

riwayat keluarga 13 responden (28,3%). Sedangkan pada kontrol, responden yang 

mempunyai riwayat keluarga 21 responden (45,7%) dan yang tidak mempunyai 

riwayat keluarga 25 responden (54,3%). Berdasarkan uji chi square diperoleh 

nilai p value = 0,011 (< α = 0,05), yang artinya ada hubungan yang signifikan 

antara riwayat keluarga dengan kejadian diabetes melitus pada pasien rawat jalan 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota  Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 3,022 

(CI = 1,272-7,178), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang ada 

keturunan penyakit diabetes melitus dalam keluarganya, mempunyai risiko 3,022 

kali lebih besar dibanding dengan responden yang dalam keluarganya tidak ada 

keturunan penyakit diabetes melitus dalam keluarganya. 

 Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Daniel W Foster 

(2000) bahwa penurunan ini diperkirakan autosomonal dominan, resesif, dan 

campuran. Analisa pohon keluarga menunjukkan prevalensi rendah transmisi 

vertikal langsung pada satu seri penelitian yang terdiri atas 35 keluarga yang 

didalamnya terdapat satu orang anak yang diabetes melitus tergantung insulin 

klasik, hanya empat dari kasus indeks yang mempunyai orangtua yang diabetes 

melitus dan 2 yang mempunyai nenek atau kakek yang diabetes melitus. Dan 
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saudara kandung penderita diabetes melitus ini, hanya 6 yang mempunyai 

penyakit diabetes melitus yang jelas secara keseluruhan, kesempatan anak 

menderita diabetes melitus tipe I jika saudara lain satu tingkat menderita diabetes 

melitus hanya 5 sampai 10 persen (Daniel W Foster, 2000:2197). 

5.2 Hubungan antara Umur dengan Kejadian Diabetes Melitus 

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus memiliki umur 

berisiko (≥ 40 tahun) sebanyak 30 responden (65,2%) dan yang memiliki umur 

tidak berisiko (< 40 tahun)  sebanyak 16 responden (34,8%). Sedangkan pada 

kelompok kontrol, responden yang memiliki umur berisiko (≥ 40 tahun) sebanyak 

17 responden (37,0%) dan yang memiliki umur tidak berisiko (< 40 tahun)  

sebanyak 29 responden (63,0%). Berdasarkan uji kai kuadrat diperoleh p value = 

0,007 (< α = 0,05), yang artinya ada hubungan yang signifikan antara umur 

dengan kejadian diabetes melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum 

Daerah  Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 3,199 

(CI = 1,364-7,501), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang berumur  

≥40 tahun mempunyai risiko terkena hipertensi 3,199 kali lebih besar dibanding 

dengan berumur <40 tahun.   

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Lestari 

Handayani bahwa  penyakit diabetes melitus dapat menyerang semua jenis umur, 

dan umur yang paling dominan terkena penyakit diabetes melitus adalah lebih dari 

40 tahun Secara umum diketahui bahwa pada periode ini, kebanyakan orang 
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cenderung melakukan sedikit aktivitas tetapi suplai nutrisi tidak mengalami 

penurunan, bahkan sering kali mengalami kelebihan. 

 Berdasarkan diagnosa yang di Indonesia ditegakkan tenaga kesehatan, 

terlihat kecenderungan peningkatan prevalensi dengan semakin meingkatnya 

umur yang tertinggi pada kelompok umur 55-64 tahun yaitu sebesar 2,5% dan 

menurun kembali pada kelompok umur >65 tahun (Lestari Handayani, 2007:60).  

5.3 Hubungan antara Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Melitus 

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus, responden yang 

memiliki hipertensi sebanyak 29 responden (63,0%) dan yang tidak memiliki 

hipertensi sebanyak 17 responden (37,0%). Sedangkan pada kelompok kontrol, 

responden yang memiliki hipertensi sebanyak 13 responden (28,3%) dan yang 

tidak memiliki hipertensi sebanyak 33 responden (71,7%). Berdasarkan uji kai 

kuadrat diperoleh nilai p value = 0,001 (< α = 0,05), yang artinya ada hubungan 

antara hipertensi dengan kejadian diabetes melitus pada pasien rawat jalan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 4,330 

(CI = 1,800-10,416), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang 

menderita penyakit hipertensi mempunyai risiko terkena penyakit diabetes melitus 

4,330 kali lebih besar dibandingkan responden yang tidak menderita penyakit 

hipertensi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azuan 

bahwa pengidap hipertensi seringkali dikaitkan dengan mengidap diabetes. 

Tekanan darah yang tinggi menyebabkan distribusi gula pada sel-sel tidak 
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berjalan optimal. Sehingga terjadi penumpukan gula dan kolesterol dalam darah. 

Intinya jika tekanan darah baik, gula darah juga akan terjaga. Dan sebaliknya, 

insulin bersifat sebagai zat pengendali sistem renin-angiotensin, sehingga kadar 

insulin yang cukup menyebabkan tekanan darah terjaga. 

Jika tekanan darah sering diatas 120/90 mmgHg, risiko diabetes meningkat 

dua kali lipat. Ini kalau dibandingkan dengan orang yang tekanan darahnya 

normal. Demikian menurut penelitian yang dilakukan ilmuwan dari Brigham and 

Woman Hospital dan Harvard Medical School selama 10 tahun. Tekanan darah 

tinggi adalah ukuran tekanan darah di atas batas normal, baik saat kita sedang 

santai, terlebih saat kita sedang marah atau stres dalam jangka waktu tertentu. 

Diabetes meningkatkan risiko darah tinggi sebab penumpukan gula dan kolesterol 

menyebabkan pengerasan pembuluh darah arteri. Ujung-ujungnya darah tidak 

mengalir lancar, sehingga tekanannya menjadi naik. Selain menjadi pemicu darah 

tinggi, penyakit diabetes juga bisa menjadi penyakit “bayangan” untuk gagal 

jantung dan gangguan fungsi ginjal. (Azuan, 2009:16). 

Lestari Handayani yang menyatakan hubungan diabetes melitus dengan 

derajat hipertensi menunjukkan hasil bermakna dan menunjukkan semakin berat 

hipertensi semakin tinggi persentase yang menderiat diabetes melitus  (p < =  

0,05) (Lestari Handayani, 2007: 64). 

 5.4 Hubungan antara Obesitas dengan Kejadian Diabetes Melitus 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus, responden 

yang memiliki obesitas sebanyak 31 responden (67,4%) dan responden yang tidak 

memiliki obesitas 15 responden (32,6%). Sedangkan pada kelompok kontrol, 
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responden yang memiliki obesitas sebanyak 12 responden (26,1%) dan responden 

yang tidak memiliki obesitas sebanyak 34 responden (73,9%). Berdasarkan uji kai 

kuadrat diperoleh nilai p value = 0,001 (< α = 0,05), yang artinya ada hubungan 

yang signifikan antara obesitas dengan kejadian diabetes melitus pada pasien 

rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 5,856 

(CI = 2,377-14,427), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang obesitas 

mempunyai risiko terkena hipertensi 5,856 kali lebih besar dibandingkan 

responden yang tidak obesitas.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh A 

Guntur Hermawan yang menyatakan bahwa obesitas  mempengaruhi metabolisme 

tubuh manusia yang sangat mencolok dan sering adalah hubungan langsung antara 

obesitas dengan diabetes melitus. Pada obesitas kemungkinan terkena diabetes 

melitus 2,9 kali lebih sering bila dibandingkan dengan yang tidak obesitas yang 

umumnya 20-45 tahun mempunyai kecenderungan terkena diabetes melitus 3,8 

kali lebih sering bila dibandingkan dengan penderita yang berat badannya normal. 

Sedangkan yang umurnya 45-75 tahun mempunyai kecenderungan terkena 

diabetes melitus 2 kali lebih sering dari yang berat badannya normal. 

Dikemukakan pula bahwa penderita obesitas sering mengalami 

hiperglikemiatetapi dalam keadaan hiperinsulinisme, keadaan ini karena adanya 

resistensi insulin terhadap adanya hiperglikemi. Ada pula yang mengatakan 

bahwa obes diabetik, kelainan dasarnya adalah gangguan keseimbangan kinetik 

sekresi insulin. Sekresi insulin terlambat sehingga kadar glukosa darah tidak dapat 
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dikontrol secara teratur dan terdapat peningkatan sekresi insulin sehingga 

cenderung terjadi hiperinsulinisme yang disertai dengan peningkatan resistensi 

insulin. Kecuali itu, hiperglikemi dan hiperinsulinisme dapat pula disebabkan oleh 

karena kualitas insulin yang abnormal, adanya produk/hormon yang bersifat 

antagonis terhadap insulin atau berkurangnya jumlah reseptor yang sensitif pada 

membran sel (A. Guntur Hermawan, 1999). 

5.5 Hubungan antara Aktivitas Olahraga dengan Kejadian Diabetes Melitus 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok kasus,responden 

yang berisiko ( tidak melakukan olah raga secara rutin selama < 30 menit/3-

4x/minggu) sebanyak 32 responden (69,6%) dan responden yang tidak berisiko 

(melakukan olah raga secara rutin selama > 30 menit/3-4x/minggu) sebanyak 14 

responden (30,4%). Sedangkan pada kelompok kontrol, responden yang berisiko 

(tidak melakukan olah raga secara rutin selama < 30 menit/3-4x/minggu) 

sebanyak 20 responden (43,5%) dan responden yang tidak berisiko (melakukan 

olah raga secara rutin selama > 30 menit/3-4x/minggu) sebanyak 26 responden 

(56,5%). Berdasarkan uji kai kuadrat diperoleh nilai p value = 0,012 (< α = 0,05), 

yang artinya ada hubungan yang signifikan antara aktivitas olahraga dengan 

kejadian diabetes melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Semarang tahun 2010.  

Hasil perhitungan risk estimate,  Diperoleh nilai odd ratio (OR) = 2,971 

(CI = 1,261-7,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak 

melakukan aktivitas olahraga mempunyai risiko menderita penyakit diabetes 
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melitus 2,971 kali lebih besar dibanding responden yang melakukan aktivitas 

olahraga. 

 Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dede 

Kusmana bahwa aktifitas fisik pada dasarnya segala kegiatan fisik yang dilakukan 

seseorang, apakah itu dalam kegiatan harian untuk bekerja, berolahraga atau 

berkreasi. Aktifitas apapun hanya dapat dilakukan dengan adanya energi yang 

diperlukan untuk kegiatan. Makin berat atau makin lama aktivitas olahrga makin 

banyak energi yang dibutuhkan, kebalikannya makin ringan dan makin singkat 

aktifitas olahraga makin sedikit energi yang dibutuhkan. Kekurangan aktifitas 

olahraga merupakan faktor risiko penyakit diabetes melitus. Bahkan aktifitas 

olahraga dengan teratur dan dalam jangka panjang. Olah raga dapat mengontrol 

kolesterol darah, diabetes dan obesitas, juga mengontrol tekanan darah (Dede 

Kusumana, 2006:130). 

 Menurut Imam Subekti dalam buku Ilmu Penyakit Dalam latihan jasmani 

lebih baik dilakukan pada pagi hari. Secara ringkas yang perlu diperhatikan, yaitu: 

(5) Frekuensi  :  jumlah latihan jasmani per minggu, sebaiknya dilakukan 

secara teratur 3 – 5 kali per minggu. 

(6) Intensitas : ringan dan sedang yaitu 60% - 70% MHR (Maximum 

Heart Rate) 

(7) Time  (durasi) : 30 – 60 menit. 

(8) Tipe (jenis) : latihan jasmani endurans (aerobik) untuk meningkatkan 

kemampuan kardiorepirasi seperti jalan, jogging, berenang dan bersepeda. 
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5.6 Keterbatasan Penelitian 

Hambatan dan kelemahan dalam penelitian ini antara lain : 

1)     Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan responden yang lansia, misalnya jika ada istilah yang 

sulit dimengerti, maka harus diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana. 

Sehingga dalam melakukan wawancara untuk menanyakan jawaban 

responden harus hati-hati dan pelan-pelan, dengan bahasa yang lugas, dan 

mudah dipahami oleh lansia. 

2)  Cara pengambilan sampel menggunakan accidental sampling  , sehingga 

penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama.  

3)   Metode penelitian kasus kontrol merupakan penelitian dengan 

pengumpulan data retrospektif yang memiliki kelemahan recall bias (bias 

mengingat). Responden harus mengingat kembali kebiasaan sehari-hari 

dalam memberikan jawaban. Umtuk itu peneliti mengkonfirmasi dengan 

melihat catatan rekam medik dan menanyakan kembali kepada anggota 

keluarga responden. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor risiko yang berhubungan 

dengan kejadian penyakit diabetes melitus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Semarang tahun 2010, maka dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut: 

6.1 Simpulan 

6.1.1   Ada hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Semarang tahun 2010. 

 6.1.2   Ada hubungan antara umur dengan kejadian penyakit diabetes melitus 

pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

tahun 2010. 

 6.1.3  Ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian penyakit diabetes melitus 

pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

tahun 2010.  

6.1.4   Ada hubungan antara obesitas dengan kejadian penyakit diabetes melitus 

pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

tahun 2010. 

6.1.5  Ada hubungan antara aktivitas olahraga dengan kejadian penyakit diabetes 

melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Semarang tahun 2010. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang factor risiko yang berhubungan 

dengan kejadian penyakit diabetes melitus di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Semarang tahun 2010, maka dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut: 

6.2.1 Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 

 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang diharapkan dapat 

bekerjasama dalam upaya promotif dan preventif dengan memberikan penyuluhan 

atau media informasi di lingkungan rumah sakit. Media yang dapat digunakan 

berupa poster mengenai pentingnya upaya pencegahan (preventif) penyakit 

diabetes melitus bagi orang yang belum menderita penyakit diabetes melitus. 

6.2.2 Bagi Penderita Diabetes Melitus dan Masyarakat 

 Mengubah pola hidup yang tidak sehat menjadi sehat. Contohnya dengan 

tidak merokok, tidak minum alkohol, menjaga pola konsumsi makan agar tidak 

kelebihan berat badan, serta mengurangi konsumsi garam untuk mencegah 

naiknya tekanan darah. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, 

diaharapkan agar mengembangkan penelitian engan metode penelitian yang lain 

selain penelitian kasus kontrol, seperti penelitian dengan metode eksperimen atau 

kohort. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 Penelitian tentang faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

penyakit diabetes mellitus pada pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah 

Semarang. 

 

Kode Responden : 

Tanggal wawancara : 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. Umur  :  

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan : 1) Tidak sekolah   

2) Lulus SD  

3) Lulus SMP 

  4) Lulus SMA    

5) Lulus PT/akademi   

5. Pekerjaan    : 

 

6. Pendapatan      :   

7. Alamat       : 

8. Status Responden : kasus/kontrol (coret salah satu) 
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II. RIWAYAT KELUARGA 

1. Apakah anda mempunyai saudara, orang tua atau kerabat lain yang 

menderita penyakit diabetes melitus? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jika ya, Sebutkan............................................................ 

 

III. UMUR 

3.  Berapa umur anda sekarang? 

a.  < 40 tahun 

b.  > 40 tahun. 

4. Pada saat umur berapa anda terdiagnosa menderita penyakit diabetes 

melitus? 

a. < 40 tahun 

b. > 40 tahun 

 

IV. AKTIVITAS OLAHRAGA 

5. Apakah anda menyukai olahraga? 

a. Ya 

b. Tidak 
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6. Apakah anda berolahraga sebelum menderita penyakit diabetes 

melitus? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Berapa kali anda berolahraga dalam seminggu? 

a. <3–5 kali seminggu  

b. 3-5 kali seminggu 

8. Jenis olahraga apa yang anda lakukan? 

a. Jalan 

b. Lari 

c. Berenang 

d. Bersepeda 

e. Lain-lain, Sebutkan........................ 

9. Berapa lama waktu yang anda butuhkan dalam sekali berolahraga? 

a. kurang dari 30 – 60 menit 

b. 30 – 60 menit. 
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LEMBAR PENCATATAN REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD) 

 Penelitian tentang faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

penyakit diabetes mellitus pada pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah 

Semarang. 

 

Kode Responden : 

Tanggal Pencatatan : 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. Umur  :  

3. Jenis Kelamin ::   

4. Alamat       : 

5. Status Responden : kasus/kontrol (coret salah satu) 

 

II. HIPERTENSI 

No Keadaan Pasien Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg) 

1 Tekanan darah pasien sebelum 

menderita diabetes melitus 

 

............................ 

 

.............................. 

2 Tekanan darah pasien setelah 

menderita penyakit diabetes 

 

............................... 

 

.............................. 
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melitus 

 

 

 

Kriteria tekanan darah: 

a. Normal < 130, < 85 mmHg 

b. Normal-tinggi 130-139, 85-89 mmHg 

c. Hipertensi derajat 1 (ringan) 140-159, 90-99 mmHg 

d. Hipertensi derajat 2 (sedang) 160-179, 100-109 mmHg 

e.Hipertensi derajat 3 (berat) ≥180, ≥110 mmHg 

 

II. OBESITAS 

1. Berat badan pasien saat terdiagnosis penyakit diabetes melitus 

  ...............................kg 

2. Tinggi badan pasien saat terdiagnosis penyakit diabetes melitus 

  ..............................m 

 

2)(
)(

TBnTinggiBada
BBBeratBadanIMT =    

a. Batas Normal 18.5 - 24.9 kg/m2  

b.Overweight: > 25 

c. Obese I 30.0 - 34.9kg/m2 

d.Obese II 35.0 - 39.9 kg/m2  

e. Obese III > 40.0 kg/m2  
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN PADA KELOMPOK KONTROL  
TENTANG FAKTOR RISIKO DIABETES MELITUS  

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMARANG TAHUN 2010 
 

No Nama 
Riwayat Keluarga Umur Hipertensi Obesitas Aktifitas Olahraga 
score ket score ket score ket score ket score ket 

1 Kastimah 0 ada 1 muda 1 hipertensi 2 3 overweight 1 tidak 
2 Siti Romlah 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
3 Kaminu 1 tidak 1 muda 3 normal-tinggi 4 normal 0 berisiko 
4 Munah 0 ada 0 tua 3 normal-tinggi 4 normal 1 tidak 
5 Paini 1 tidak 1 muda 3 normal-tinggi 3 overweight 0 berisiko 
6 Wartini 0 ada 0 tua 2 hipertensi 1 3 overweight 0 berisiko 
7 Endang Murdiyani 1 tidak 0 tua 1 hipertensi 2 1 obes 2 1 tidak 
8 Sunarmi 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 0 tidak 
9 Marsiyah 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 0 berisiko 

10 Sumardi 0 ada 1 muda 3 normal-tinggi 3 overweight 0 berisiko 
11 Kasujud 1 tidak 0 tua 4 normal 2 obes 1 0 berisiko 
12 Embasri 1 tidak 1 muda 4 normal 3 overweight 0 berisiko 
13 Minto Raharjo 0 ada 1 muda 2 hipertensi 1 3 overweight 0 berisiko 
14 Sugeng 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
15 Rafiah 0 ada 0 tua 3 normal-tinggi 2 obes 1 0 berisiko 
16 Muslih 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 3 overweight 1 tidak 
17 Thomas Rujiyo 0 ada 1 muda 3 normal-tinggi 4 normal 1 tidak 
18 Partiyem 0 ada 0 tua 2 hipertensi 1 2 obes 2 0 berisiko 
19 Romlah 0 ada 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
20 Nah Nafiah 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
21 Masijam 1 tidak 1 muda 2 hipertensi 1 3 overweight 1 tidak 
22 Kukuh Adi Sayono 0 ada 1 muda 4 normal 4 normal 0 berisiko 
23 Suwarto 0 ada 1 muda 0 hipertensi 3 4 normal 0 berisiko 
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24 Fauzan 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
25 Suwandi 0 ada 0 tua 1 hipertensi 2 2 obes 1 0 berisiko 
26 Suyatno 0 ada 1 muda 4 normal 2 obes 1 0 berisiko 
27 Ngadiman 1 tidak 1 muda 3 normal-tinggi 3 overweight 1 tidak 
28 Basri 1 tidak 1 muda 4 normal 3 overweight 1 tidak 
29 Nuriah Hasan 1 tidak 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
30 Sapurah 0 ada 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
31 Anik Jumiati 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 2 obes 1 1 tidak 
32 Sarianingsih 0 ada 1 muda 4 normal 4 normal 0 berisiko 
33 Sri Haryati 0 ada 1 muda 2 hipertensi 1 4 normal 0 berisiko 
34 Sri Hastuti 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 4 normal 0 berisiko 
35 Juminten 0 ada 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
36 Sumarsih 1 tidak 0 tua 4 normal 4 normal 1 tidak 
37 Siti Munjayamah 1 tidak 1 muda 4 normal 3 overweight 1 tidak 
38 Sri Sumaryani 1 tidak 0 tua 0 hipertensi 3 3 overweight 0 berisiko 
39 Siti Harkarlinah 1 tidak 0 tua 1 hipertensi 2 2 obes 1 0 berisiko 
40 Indah Purwatini 0 ada 0 tua 4 normal 2 obes 1 1 tidak 
41 Suyadi 0 ada 1 muda 1 hipertensi 2 2 obes 1 1 tidak 
42 Agus Harianto 1 tidak 0 tua 4 normal 4 normal 1 tidak 
43 Suyitno 0 ada 1 muda 4 Normal-tinggi 4 normal 1 tidak 
44 Dion 1 tidak 0 tua 4 normal 4 normal 0 berisiko 
45 Slamet 1 tidak 0 tua 4 normal 4 normal 1 tidak 
46 Sukimin 1 tidak 1 muda 3 normal-tinggi 4 normal 0 berisiko 
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REKAPITULASI HASIL PENELITIAN PADA KELOMPOK KASUS 
TENTANG FAKTOR RISIKO DIABETES MELITUS  

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMARANG TAHUN 2010 
 

No Nama Riwayat Keluarga Umur Hipertensi Obesitas Aktifitas Olahraga 
score ket score ket score ket score ket score ket 

1 Titi Sugiarti 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 2 obes 1 0 beresiko 
2 Djuhana 0 ada 0 tua 0 hipertensi 3 2 obes 1 0 beresiko 
3 Pertiwi 0 ada 0 tua 1 hipertensi 2 2 obes 1 0 beresiko 
4 Sutrisno 1 tidak 1 muda 3 normal-tinggi 2 obes 1 1 tidak 
5 Tugiyanto 1 tidak 0 tua 1 hipertensi 2 0 obes 3 0 beresiko 
6 Muh. Tasum 1 tidak 0 tua 0 hipertensi 3 0 obes 3 0 beresiko 
7 Murtadi 0 ada 0 tua 0 hipertensi 1 2 obes 1 0 beresiko 
8 Harni 0 ada 1 muda 3 normal-tinggi 4 normal 1 tidak 
9 Lumintu 0 ada 1 muda 3 normal-tinggi 0 obes 3 0 beresiko 

10 Karsini 0 ada 1 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
11 Wiyarto 0 ada 0 tua 3 normal-tinggi 4 normal 1 tidak 
12 Rasmiana 1 tidak 0 muda 4 normal 4 normal 1 tidak 
13 Mad 0 ada 0 tua 3 normal-tinggi 0 obes 3 0 beresiko 
14 Romlah 1 tidak 0 tua 0 hipertensi 3 0 obes 3 0 beresiko 
15 Sumarsih 0 ada 0 tua 2 hipertensi 1 2 obes 1 0 beresiko 
16 Supatni 0 ada 0 tua 0 hipertensi 3 1 obes 2 0 beresiko 
17 Nur Hadi 1 tidak 0 tua 1 hipertensi 2 0 obes 3 0 beresiko 
18 Ahmad Abdul Goni 0 ada 1 muda 4 normal 3 overweight 1 tidak 
19 Rohadi 0 ada 1 muda 2 hipertensi 1 0 obes 3 0 beresiko 
20 Wiji Hatmoko 0 ada 1 muda 3 normal-tinggi 2 obes 1 0 beresiko 
21 Sutanto 0 ada 0 tua 2 hipertensi 1 3 overweight 1 tidak 
22 Nur Tugino 1 tidak 0 tua 1 hipertensi 2 1 obes 2 0 beresiko 
23 Musamadikun 0 ada 0 tua 1 hipertensi 2 0 obes 1 0 beresiko 
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24 Bambang Wiyanto 1 tidak 1 muda 4 normal 3 overweight 1 tidak 
25 Budi Sugito 0 ada 1 muda 2 hipertensi 1 1 obes 2 0 beresiko 
26 Zuhri 0 ada 0 tua 3 normal-tinggi 0 normal 1 tidak 
27 Tama Hasan 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 0 obes 3 0 beresiko 
28 Anita 0 ada 1 muda 1 hipertensi 2 0 normal 1 tidak 
29 Sawirah 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 3 overweight 0 beresiko 
30 Ummi Nur 1 tidak 0 tua 4 normal 1 obes 2 1 tidak 
31 Karsimi 0 ada 0 tua 1 hipertensi 2 0 obes 3 0 beresiko 
32 Surati 0 ada 1 muda 2 hipertensi 1 1 obes 2 0 beresiko 
33 Purwanti 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 2 obes 1 0 beresiko 
34 Suwarti 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 0 obes 3 0 beresiko 
35 Murdiyati 1 tidak 0 tua 3 hipertensi 1 2 obes 1 0 beresiko 
36 Ismiati 0 ada 0 tua 0 hipertensi 3 0 obes 3 0 beresiko 
37 Nur Yuniani 1 tidak 0 tua 0 hipertensi 3 1 obes 2 0 beresiko 
38 Erlis 1 tidak 0 tua 2 hipertensi 1 0 obes 3 0 beresiko 
39 Asiyah 1 tidak 0 tua 0 hipertensi 3 0 obes 3 0 beresiko 
40 Endang 0 ada 1 muda 0 hipertensi 3 0 obes 3 0 beresiko 
41 Sumarjono 1 ada 1 muda 4 normal 0 overweight 1 tidak 
42 Senen 1 tidak 1 muda 3 normal-tinggi 0 normal 1 tidak 
43 Rosid 0 ada 1 muda 3 normal-tinggi 2 obes 1 0 beresiko 
44 Hasan Yusuf 0 ada 1 muda 1 hipertensi 2 1 obes 2 0 beresiko 
45 Ramli 1 tidak 0 tua 4 normal 3 overweight 1 tidak 
46 Muhammad Fajar 0 ada 0 tua 2 hipertensi 1 2 obes 1 0 beresiko 
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Frequency Table pada Kelompok Kasus 
 
 

riwayat keluarga responden 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ada 25 54.3 54.3 54.3

tidak 21 45.7 45.7 100.0
Total 46 100.0 100.0  

 
umur responden

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid >=40 30 65.2 65.2 65.2
<40 16 34.8 34.8 100.0
Total 46 100.0 100.0  

 
Hipertensi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid hipertensi 3 9 19.6 19.6 19.6
normal-tinggi 8 17.4 17.4 37.0
hipertensi 1 12 26.1 26.1 63.0
normal tinggi 10 21.7 21.7 84.8
normal 7 15.2 15.2 100.0
Total 46 100.0 100.0  

 

 
 
 

Hipertensi  
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid hipertensi 29 63.0 63.0 63.0

normal 17 37.0 37.0 100.0

Total 46 100.0 100.0  
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obesitas 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid obes 3 19 41.3 41.3 41.3

obes 2 7 15.2 15.2 56.5
obes 1 11 23.9 23.9 80.4
overweight 5 10.9 10.9 91.3
normal 4 8.7 8.7 100.0
Total 46 100.0 100.0  

 

    
Aktivitas olahraga

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <3-5  kali 32 69.6 69.6 69.6
3-5 kali 14 30.4 30.4 100.0
Total 46 100.0 100.0  

 
 
 

 
 

 
 

obesitas
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid obesitas 37 80.4 80.4 80.4

normal 9 19.6 19.6 100.0

Total 46 100.0 100.0  



85 

 

 
Frequency Table pada Kelompok Kontrol 
 
 

riwayat keluaraga responden 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ada 20 43.5 43.5 43.5 

tidak 26 56.5 56.5 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 

umur responden  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid >=40 17 37.0 37.0 37.0 

<40 29 63.0 63.0 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 

Hipertensi  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid hipertensi 3 2 4.3 4.3 4.3 

normal-tinggi 5 10.9 10.9 15.2 

hipertensi 1 8 17.4 17.4 32.6 

normal tinggi 8 17.4 17.4 50.0 

normal 23 50.0 50.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0  

 
Hipertensi  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid hipertensi 15 32.6 32.6 32.6 

normal 31 67.4 67.4 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
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obesitas  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid obes 2 1 2.2 2.2 2.2 

obes 1 9 19.6 19.6 21.7 

overweight 12 26.1 26.1 47.8 

normal 24 52.2 52.2 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 

obesitas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid obesitas 11 23.9 23.9 23.9 

normal 35 76.1 76.1 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 

Aktivitas olahraga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <3-5  kali 22 47.8 47.8 47.8 

3-5 kali 24 52.2 52.2 100.0 

Total 46 100.0 100.0  
 
 
 
 

 

 
 


