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Abstrak  

 

Latar belakang: Diabetes Melitus (DM) Tipe 2 adalah gangguan metabolik menahun 

akibat daya kerja insulin yang kurang efektif. Faktor ï faktor yang dapat  

mempengaruhi DM yaitu yaitu profil (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, riwayat keluarga) dan pola hidup (asupan makan,  aktivitas fisik, status 

gizi). Tujuan: untuk mengetahui hubungan antara profil dan pola hidup dengan kadar 

gula darah puasa (GDP) pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja 

Puskesmas Getasan. Metode: Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional. 

Sampel adalah penderita DM tipe 2 yang berada di 8 Desa wilayah kerja Puskesmas 

Getasan sebesar 100 responden dengan teknik simple random sampling. Profil subjek 

diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner, status gizi diperoleh dengan 

cara pengukuran antropometri, asupan zat gizi makro dikumpulkan dengan metode 

recall 3x24jam,  aktivitas fisik diperoleh menggunakan Global Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ), dan pemeriksaan kadar GDP menggunakan alat cek gula 

darah On Call Redi. Analisis data dilakukan secara deskriptif (univariat) dan secara 

kolerasi menggunakan uji Pearson dan uji lambda Hasil: Ada hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kadar GDP (p=0,003), pekerjaan dengan kadar GDP (p=0,016). 

Tidak ada hubungan antara profil, asupan makan, dan status gizi dengan kadar GDP 

(p>0,05). Simpulan: Ada hubungan antara pekerjaan dan aktivitas fisik dengan kadar 

GDP pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan. 

Umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, riwayat kerja, asupan energi, asupan 

karbohidrat, asupan protein, asupan lemak, dan indeks massa tubuh tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kadar GDP pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 

di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan. 

 

Kata Kunci : diabetes; kadar gdp; aktivitas fisik; status gizi; pola makan 

 

Abstract 

 

Background: Type 2 Diabetes Mellitus (DM) is a chronic metabolic disorder due to 

insulin resistant. Factors that affects DM are profile (age, gender, education,job, 

income, family history) and lifestyle (food consumption, physical activity, nutritional 

status). Objective: to determine the relationship between profile and lifestyle with 

fasting blood glucose (GDP) among Type 2 DM patients in the region of Getasan 

Community Health Centers (CHC). Methods: This study used descriptive quantitative 
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with cross sectional design. Samples were 100 type 2 DM patient in 8 villages in region 

of Getasan CHC with simple random sampling technique. Data collection of 

respondent profileôs by interview used questionnaire, nutritional status used by 

anthropometric measurement, food consumption used by 3x24 hours recall method, 

physical activity used Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), and 

examination of GDP concentration used blood sugar check tool On Call Redi . Data 

analysis was done descriptively (univariate) and correlation used Pearson test and 

lambda test. Results: There was a relationship between physical activity and GDP (p 

= 0,003), job with GDP (p = 0,016). There was no relationship between profile, food 

consumption, and nutritional status with GDP levels (p> 0.05). Conclusion: There 

was a relationship between work and physical activity with GDP levels among Type 2 

Diabetes Mellitus patients in the region of Getasan CHC. Age, gender, education, 

income, family history, energy intake, carbohydrate intake, protein intake, fat intake, 

and body mass index did not have a significant relationship with GDP levels among 

Type 2 Diabetes Mellitus patients in region of Getasan CHC. 
 
Key Words: diabetes mellitus;, fasting blood glucose; physical activity; nutritional status; food 
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Pendahuluan 

 Diabetes Melitus (DM) adalah gangguan metabolik menahun akibat pankreas 

tidak dapat memproduksi  cukup insulin atau daya kerja insulin yang kurang efektif. 

Insulin adalah hormon yang mengantarkan glukosa dari makanan untuk masuk ke 

dalam sel - sel tubuh untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh otot ï otot 

dan jaringan. Akibatnya, akan terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah 

(1).  

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) tahun 

2014, Estimasi terakhir International Diabetes Federation (IDF), terdapat 382 juta 

orang yang hidup dengan diabetes di dunia pada tahun 2013. Jenis DM yang paling 

banyak diderita dan prevalensinya terus meningkat adalah DM tipe 2 dengan kasus 

terbanyak yaitu 90% dari seluruh kasus DM di dunia (1). 

Di Indonesia, prevalensi penderita DM pada tahun 2013 (2,1%) mengalami 

peningkatan dibandingkan pada tahun 2007 (1,1%) dari keseluruhan penduduk 

sebanyak 250 juta jiwa (2). Di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013, jumlah kasus 

DM yang paling banyak adalah DM tipe 2 sebesar 142.925 kasus dibandingkan dengan 

DM tipe 1 sebesar  9.376 kasus (3).  

Penderita DM tipe 2 memerlukan intervensi DM secara baik dan teratur untuk 

menjaga agar kadar gula darah tetap terkendali. Apabila kadar gula darah tidak 

terkendali dengan baik, maka dapat memicu terjadinya komplikasi seperti gagal ginjal 

dan penyakit jantung (4). Kadar gula darah yang biasanya diperiksa untuk menentukan 

seseorang memiliki DM atau tidak adalah kadar Gula Darah Puasa (GDP). GDP 

merupakan kadar gula darah yang diukur atau diperiksa setelah menjalani puasa sekitar 

8 - 10 jam (5). Kadar GDP yang tidak terkendali dapat dicegah dengan cara 

mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar GDP. 

Faktor risiko DM dikelompokkan menjadi faktor risiko yang tidak dapat diubah 

dan dapat diubah. Faktor resiko DM yang tidak dapat diubah yaitu profil responden, 

terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan riwayat 

keluarga. Faktor resiko DM yang dapat diubah yaitu pola hidup, terdiri dari pola 

makan,  aktivitas fisik dan status gizi (1). 

Studi pendahuluan di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan, menunjukkan 154 

penderita DM tipe 2 pada tahun 2015 dan terdapat 113 penderita DM tipe 2 pada tahun 

2016. Walaupun pada tahun terakhir jumlah penderita menurun, tetapi masih 

menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Penurunan ini disebabkan karena data 
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puskesmas hanya berdasarkan penderita yang datang ke puskesmas, sedangkan 

penderita yang memeriksakan diri di dokter praktek tidak terdata dalam data 

Puskesmas. Dalam laporan Puskesmas, tidak dilaporkan faktor ï faktor yang 

berhubungan dan menyebabkan tingginya angka DM tipe 2,  sehingga perlu diadakan 

penelitian mengenai hubungan faktor ï faktor yang dapat mempengaruhi tingginya 

angka penderita DM tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara profil dan pola 

hidup dengan kadar gula darah puasa (GDP) pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 

di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Populasi target 

adalah penderita DM tipe 2 yang berada di 8 Desa wilayah kerja Puskesmas Getasan 

sebesar 113 orang berdasarkan data tahun 2016. Responden merupakan penderita DM 

tipe 2 dengan kriteria inklusi yaitu laki-laki atau perempuan, tinggal di salah satu Desa 

di wilayah kerja Puskesmas Getasan, dan bersedia menjadi responden dengan 

menandatangani formulir persetujuan penelitian. Besar sampel ditentukan berdasarkan 

jumlah sampel minimum untuk penelitian survey yaitu 100 sampel. Responden yang 

telah memenuhi kriteria dipilih secara simple random sampling. Variabel yang diteliti 

yaitu variabel profil responden (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, dan riwayat keluarga), variabel status gizi berdasarkan nilai indeks massa 

tubuh (IMT), variabel pola makan (asupan energi, asupan karbohidrat, asupan protein, 

asupan lemak), variabel aktivitas fisik, dan variabel kadar glukosa darah puasa (GDP). 

Profil responden diperoleh dengan cara wawancara terstruktur menggunakan 

kuesioner yang telah disediakan. Status gizi subjek menurut IMT diperoleh melalui 

penimbangan berat badan (BB) dan pengukuran tinggi badan (TB). Penimbangan BB 

menggunakan timbangan digital One Med dengan ketelitian 0,5 kg, sedangkan 

pengukuran TB menggunakan mikrotoise dengan ketelitian 0,1 cm. Kategori IMT  

yang digunakan merupakan kategori yang ditentukan oleh DepKes (6).  

Data asupan zat gizi makro digunakan untuk melihat pola makan responden yang 

dikumpulkan dengan metode recall 3x24 jam, pada 2 hari kerja dan 1 hari libur. 

Asupan makan dianalisis dengan software Nutrisurvey 2007 for windows untuk 

memperoleh nilai kandungan energi, karbohidrat, protein, dan lemak masing masing 
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jenis bahan makanan sehingga diperoleh nilai total energi, karbohidrat, protein, dan 

lemak per hari. Hasil akhir dari data asupan zat gizi makro adalah rata ï rata dari nilai 

total energi, karbohidrat, protein, dan lemak selama 3 hari. Angka kecukupan asupan 

dihitung berdasarkan kebutuhan masing masing responden sesuai dengan jenis 

kelamin, berat badan, tinggi badan, dan umur dengan menggunakan rumus khusus 

untuk penderita diabetes oleh PERKENI (7). 

Data aktivitas fisik diperoleh dengan menggunakan Global Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ). GPAQ ialah sebuah kuesioner yang  dikembangkan oleh 

WHO untuk pengawasan aktivitas fisik di berbagai negara-negara. GPAQ 

mengumpulkan informasi tentang partisipasi aktivitas fisik dalam tiga pengaturan 

(atau domain) serta perilaku menetap, yang terdiri dari 16 pertanyaan (P1-P16). Tiga 

Domain terdiri dari kegiatan di tempat kerja, perjalanan ke dan dari tempat tempat, dan 

aktivitas rekreasi. GPAQ memiliki hasil akhir met/minggu (metabolic equivalent) 

dengan kategori aktvitas rendah jika hasil menunjukkan <600 met/minggu, aktivitas 

sedang jika hasil 600 ï 3000 met/minggu, dan aktivitas berat jika hasil met/minggu 

>3000 (8).  

Parameter biokimia kadar GDP diperiksa dengan memakai alat cek gula darah 

On Call Redi dengan pengambilan darah sekitar 1µL melalui jari tangan. Pengambilan 

darah dilakukan satu kali pada pagi hari antara pukul 05.00 ï 07.00 WIB sesaat setelah 

subjek bangun tidur. Satu hari sebelum pengecekan GDP, subjek diminta untuk puasa 

8 ï 10 jam mulai pukul 21.00 WIB. 

Uji normalitas dilakukan pada data penelitian ini untuk menguji data berdistribusi 

normal atau tidak. Analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui kolerasi antar 

variabel adalah uji Pearson dan uji lambda. Uji Pearson digunakan ketika data 

berdistribusi normal untuk variabel yang berskala ordinal dengan rasio, sedangkan 

variabel yang berskala ordinal dengan nominal diuji menggunakan uji lambda. 

Analisis data dilakukan menggunakan software  SPSS 20. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2017 di 8 Desa wilayah 

kerja Puskesmas Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 
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Hasil 

Tabel 1. Hubungan profil responden dengan kadar GDP1 
 

Variabel 

GDP 

p2 Normal Tinggi 

n % n % 

Umur     

0,299 
Masa Dewasa Muda  (18 ï 40 Tahun) 1 12,5 6 6,5 

Masa Dewasa Tengah (41- 65 Tahun) 5 62,5 69 75 

Masa Dewasa Akhir  (>65 Tahun) 2 25 17 18,5 

Jenis Kelamin      

Laki - Laki 3 37,5 22 23,9 
0,4783 

Perempuan 5 62,5 70 76,1 

Pendidikan      

Tidak Sekolah 0 0 6 6,5 

0,103 

Tidak Tamat SD 1 12,5 38 41,3 

Tamat SD 2 25 25 27,2 

Tamat SMP 2 25 9 9,8 

Tamat SMA/SMK 1 12,5 9 9,8 

Tamat D1/D3//S1 2 25 5 5,4 

Pekerjaan      

Petani 2 25 30 32,6 

0,0163* 

PNS 2 25 3 3,3 

Pegawai Swasta 1 12,5 2 2,2 

Pengusaha/Pedagang 0 0 18 19,6 

Peternak 0 0 2 2,2 

Ibu Rumah Tangga/ Tidak Bekerja 1 12,5 30 32,6 

Lain - Lain 2 25 7 7,6 

Penghasilan      

< Rp. 1.745.000 5 62,5 77 83,7 
0,206 

Ó Rp. 1.745.000 3 37,5 15 16,3 

Riwayat Keluarga      

Ada Riwayat Keluarga 3 37,5 31 33,8 
0,7053 

Tidak Ada Riwayat Keluarga 5 62,5 61 66,3 
1GDP = gula darah puasa; 2Pearson test; 3lambda test; *Berhubungan signifikan (P<0,05) 

 

Profil responden dapat dilihat pada Tabel 1.  Responden yang memiliki kadar 

GDP normal berjumlah 8 orang, sedangkan responden yang memiliki kadar GDP 

tinggi berjumlah 92 orang. Responden yang memiliki kadar GDP tinggi lebih banyak 

berjenis kelamin perempuan (76,1%) dibandingkan laki-laki dan berumur pada masa 

dewasa tengah yaitu 41 ï 65 tahun (75%).  

Sebagian besar responden dengan kadar GDP tinggi memiliki pendidikan yang 

rendah yaitu 41,3% tidak tamat SD dan 27,2 % hanya tamat SD. Berdasarkan 

pekerjaan, sebanyak 32,6 % responden yang memiliki kadar GDP tinggi bekerja 

sebagai petani, tetapi sebanyak 32,6% juga tidak mempunyai pekerjaan atau hanya 

menjadi ibu rumah tangga. Akibatnya, penghasilan 83,7% responden juga rendah yaitu 
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dibawah UMR Kabupaten Semarang sebesar Rp. 1.745.000. Sebanyak 66,3% 

responden yang memiliki kadar GDP tinggi mengaku tidak mempunyai riwayat 

keluarga yang menderita DM Tipe 2. 

Hubungan profil, asupan makan, aktivitas fisik, dan status gizi dengan kadar 

GDP. 

Tabel 1 menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan dengan 

kadar GDP (p=0,016). Profil responden yang lain seperti umur, jenis kelamin, 

pendidikan, penghasilan, dan riwayat keluarga tidak terdapat hubungan yang 

signifikan dengan kadar GDP (p>0,05). 

Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan asupan zat gizi makro yang terdiri dari 

asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak tidak terdapat hubungan dengan kadar 

GDP (p>0,05). Sebesar 59,8% asupan energi dan 68,5% asupan karbohidrat responden 

yang memiliki kadar GDP tinggi kurang dari kebutuhan tetapi asupan protein (52,1%) 

dan asupan lemak (50%) responden sebagian besar tercukupi sesuai dengan kebutuhan 

yang telah dihitung. 

Tabel 2. Hubungan asupa makan dengan kadar GDP1 

Variabel 

GDP 

P2 Normal Tinggi 

n % n % 

Energi      

Kurang (<80%) 4 50 55 59,8 

0,861 Cukup (80 - 100%) 4 50 31 33,7 

Lebih (>100%) 0 0 6 6,5 

Karbohidrat      

Kurang (<50%) 4 50 63 68,5 

0,299 Cukup (50 - 65%) 4 50 23 25 

Lebih (>65%) 0 0 6 6,5 

Protein      

Kurang (<10%) 3 37,5 41 44,6 

0,566 Cukup (10 - 15%) 4 50 48 52,1 

Lebih (>15%) 1 12,5 3 3,3 

Lemak      

Kurang (<15%) 1 12,5 24 26,1 

0,842 Cukup (15 - 25%) 6 75 46 50 

Lebih (>25%) 1 12,5 22 23,9 
1GDP = gula darah puasa; 2Pearson test 
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Tabel 3. Hubungan status gizi dengan kadar GDP1 

Variabel 

GDP 

P2 Normal Tinggi 

n % n % 

Indeks Massa Tubuh 

Kurang Berat Badan Tingkat Berat 0 0 3 3,3 

0,395 

Kurang Berat Badan Tingkat Ringan 1 12,5 4 4,3 

Normal 3 37,5 49 53,3 

Kelebihan Berat Badan Tingkat Ringan 1 12,5 17 18,5 

Kelebihan Berat Badan Tingkat Berat 3 37,5 19 20,6 
1GDP = gula darah puasa; 2Pearson test 

Tabel 3 menunjukkan bahwa status gizi responden yang diukur berdasarkan 

Indeks Masa Tubuh (IMT) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar 

GDP (p>0,05). Sebanyak 53,3% responden dengan kadar GDP yang tinggi memiliki 

IMT yang normal. 

Tabel 4. Hubungan aktivitas fisik dengan kadar GDP1 

Variabel 

GDP 

P2 
Normal Tinggi 

n % n % 

Aktivitas Fisik ( MET menit/minggu) 

Ringan 0 0 2 2,2 

0,003* Sedang 0 0 29 31,5 

Tinggi 8 100 61 66,3 
1GDP = gula darah puasa; 2Pearson test; *Berhubungan signifikan (P<0,05) 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifiikan antara 

aktivitas fisik dengan kadar GDP penderita DM tipe 2 (p<0,05). Sebesar 66,3% 

responden dengan kadar GDP tinggi memiliki aktivitas yang tinggi, sedangkan 

responden dengan kadar GDP yang normal 100% melakukan aktivitas yang tinggi. 

Pembahasan 

Pada umur lebih dari 40 tahun, terdapat peningkatan resiko terjadinya penyakit 

DM, karena ada umur tersebut terjadi proses penuaan yang menyebabkan 

berkurangnya kemampuan sel ɓ pankreas dalam memproduksi insulin, sehingga kadar 
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GDP dalam darah akan tinggi. (9). Hasil analisis data menunjukkan bahwa umur tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar GDP. Meskipun demikian, 

presentase umur pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 93,5% responden yang berumur 

lebih dari 40 tahun mempunyai kadar GDP yang tinggi. 

Seseorang dengan jenis kelamin perempuan lebih berisiko mengidap penyakit 

DM. Pada saat menopause, hormon esterogen dan hormon progesterone menjadi tidak 

seimbang dan dapat menyebabkan resistensi insulin, sehingga kadar GDP dapat 

meningkat (10). Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kadar GDP. Tetapi berdasarkan presentase jenis 

kelamin pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 76,1% responden perempuan mempunyai 

kadar GDP yang tinggi. 

Tingkat pendidikan memiliki efek preventif terhadap rendahnya skor kualitas 

hidup (11). Penderita yang berpendidikan tinggi akan memiliki pemahaman lebih baik 

mengenai penyakit diabetes dan efeknya terhadap kesehatan (12). Tabel 1 

menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kadar GDP. Presentase pendidikan terakhir pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 75% 

responden yang berpendidikan rendah dibawah tamat SMP memiliki kadar GDP yang 

tinggi. Responden dengan kadar GDP normal hanya 37,5% yang memiliki pendidikan 

rendah. Sebagian besar responden memiliki pendidikan yang rendah karena responden 

diambil di 8 desa di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, berdaerah di 

pegunungan yang berpendapatan rendah, sehingga sulit untuk mendapatkan 

pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, biaya yang diperlukan juga akan 

semakin tinggi (13). 

Sebagian besar responden mempunyai pekerjaan sebagai petani sayuran. Keadaan 

toprografi daerah yang berbukit dan bergunung dengan kultur tanah yang subur dan 

udara yang sejuk, membuat penduduk di Kecamatan Getasan mempunyai ladang 

sendiri dan memproduksi sayur dalam jumlah yang cukup besar (14). Sebagian besar 

responden juga tidak mempunyai pekerjaan atau hanya menjadi ibu rumah tangga. 

Faktor yang mempengaruhi responden tidak bekerja yaitu karena sudah tidak mampu 

bekerja akibat penyakit DM Tipe 2, sudah pensiun, dan sudah berusia lansia. Pada 

Tabel 1 menunjukkan pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar 

GDP. Jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisik karena semakin 



8 
 

 
 

berat jenis pekerjaan seperti petani atau membersihkan rumah maka beban aktivitas 

yang dilakukan semakin tinggi sebaliknya seseorang yang mempunyai jenis pekerjan 

ringan tingkat aktivitas yang dilakukan semakin rendah (8). Ketika seseorang 

beraktivitas fisik, maka glukosa akan diubah menjadi energi (15). 

Sebagian besar responden hanya bekerja sebagai petani dan hanya ibu rumah 

tangga atau tidak bekerja, akibatnya penghasilan yang dimiliki sebgain besar 

responden rendah. Tingkat penghasilan pada penderita DM dapat berpengaruh dalam 

melakukan manajemen perawatan diri dan pengelolaan diabetes. Keterbatasan 

finansial akan membatasi penderita DM dalam memperoleh informasi terkait diabetes 

(16). Tabel 1 juga menunjukkan kadar GDP tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan Penghasilan. Tetapi  berdasarkan presentase penghasilan pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa penghasilan yang didapat oleh 83,7% responden yang 

berpendapatan rendah yaitu dibawah penghasilan UMR Kabupaten Semarang sebesar 

Rp. 1.745.000 memiliki kadar GDP yang tinggi. 

Seseorang yang memiliki saudara sedarah yang mengidap DM tipe 2 memiliki 

risiko 3 kali mengidap DM dibandingkan dengan yang tidak (17). Pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa riwayat keluarga tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kadar GDP. Sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa orang tua, 

kakek, nenek, dan saudara kandung memiliki DM Tipe 2 atau tidak, karena tidak 

pernah memeriksakannya. Sebagian besar Kakek, nenek, ayah, atau ibu responden 

belum memiliki kesadaran untuk memeriksa kadar GDP dan juga sudah ada yang 

meninggal dunia, sehingga responden tidak mengetahui kakek, nenek, ayah, atau ibu 

memiliki DM Tipe 2 atau tidak. Responden lebih mengetahui bahwa saudara kandung 

responden memiliki DM karena saat ini mudah untuk memeriksa Kadar Gula Darah 

Puasa (GDP) seperti di Puskesmas. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya 

diabetes melitus, yaitu faktor lingkungan dan gaya hidup (18). Riwayat keluarga 

saja tidak cukup, tetapi anggota keluarga yang tinggal di daerah yang sama lebih 

rentan terkena penyakit yang sama (19). Hal ini kemungkinan menjadi alasan riwayat 

diabetes melitus mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan kadar gula darah. 

Asupan zat gizi makro terdiri dari asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. 

Tabel 2 menunjukkan Kadar GDP tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

asupan energi, karbohidrat, protein dan lemak. Asupan energi dan karbohidrat 



9 
 

 
 

sebagian besar responden kurang karena responden sudah mengetahui penyakit DM 

Tipe 2 dan sudah diberi konsultasi gizi oleh dokter atau bidan sehingga responden 

mengurangi jumlah asupan. Asupan protein dan lemak responden sebagian besar 

tercukupi, karena responden sering sekali mengkonsumsi lauk nabati seperti tempe 

goreng dan tahu goreng. 

Pola makan merupakan suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis 

makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status gizi, 

mencegah atau membantu kesembuhan penyakit (20). Pola makan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan tubuh akan mempengaruhi status gizi seseorang. Status gizi yang 

berlebih atau obesitas dapat menyebabkan terganggunya kemampuan insulin untuk 

mempengaruhi pengambilan glukosa dan metabolismenya pada jaringan yang sensitif 

terhadap insulin serta meningkatkan sekresi insulin plasma (21). Tabel 3 menunjukkan 

bahwa Indeks Massa Tubuh (IMT) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kadar GDP. Presentase IMT pada Tabel 3 juga menunjukkan 53,3% responden dengan 

status gizi normal memiliki kadar GDP tinggi. Daya kerja insulin yang kurang efektif 

dalam mengubah gula menjadi energi menyebabkan tubuh mencari alternatif lain 

dengan cara memecah lemak untuk menjadi energi. Kalau tidak cukup, protein atau 

otot juga akan dipecah menjadi energi. Ketika responden sudah menderita DM selama 

bertahun ï tahun akan menyebabkan berat badan menurun. Hal ini kemungkinan 

menjadi alasan responden dengan status gizi normal tidak selalu memiliki kadar gula 

darah puasa yang normal. Status gizi beberapa responden normal karena berat badan 

responden sudah menurun. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak ada pertanyaan 

mengenai lamanya responden menderita dan berat badan sebelum menderita DM tipe 

2 pada kuesioner dan peneliti hanya menanyakan secara lisan. 

Aktivitas fisik dapat mengontrol gula/glukosa di dalam darah karena pada saat 

beraktivitas fisik, gluosa akan diubah menjadi energi. Produksi insulin juga semakin 

meningkat ketika seseorang melakukan aktivitas fisik sehingga kadar gula dalam darah 

akan berkurang. Pada seseorang yang jarang melakukan aktivitas fisik, makanan yang 

masuk ke dalam tubuh tidak bisa dibakar sehingga akan tetap ditimbun dalam tubuh 

sebagai lemak dan gula. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa 

menjadi energi maka akan timbul DM (15). Tabel 4 menunjukkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kadar GDP. Semakin tinggi aktivitas fisik 
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yang dilakukan seseorang maka kadar GDP yang dimiliki akan semakin rendah. 

Aktivitas tinggi disebabkan karena jenis pekerjaan yang dimiliki sebagian responden. 

Responden membutuhkan tenaga yang besar dan dilakukan setiap hari. Jenis pekerjaan 

yang dilakukan seperti mencangkul, membersihkan rumput, berkebun, berjalan dari 

rumah menuju ladang/kebun yang berjarak beberapa kilometer, dan membersihkan 

rumah. Beberapa responden yang mengikuti program ProLanis, juga mengikuti 

kegiatan olahraga senam yang diadakan oleh Puskesmas Getasan setiap minggunya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Ada hubungan antara pekerjaan dan aktivitas fisik dengan kadar GDP pada 

penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan. Umur, jenis 

kelamin, pendidikan, penghasilan, riwayat kerja, asupan energi, asupan karbohidrat, 

asupan protein, asupan lemak, dan indeks massa tubuh tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kadar GDP pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja 

Puskesmas Getasan. 

Saran untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya melakukan wawancara mengenai 

lamanya penderita memiliki penyakit DM Tipe 2, berat badan awal sebelum menderita 

DM tipe 2, dan obat obatan yang dikonsumsi. Saran untuk penderita DM Tipe 2 

sebaiknya lebih memperhatikan konsumsi makanan untuk mempertahankan kadar 

GDP menjadi normal dengan cara menerapkan pola diet diabetes. Pola diet pada 

penderita DM tipe 2 dimaksudkan untuk mengatur jumlah kalori, karbohidrat, protein, 

dan lemak yang dikonsumsi setiap hari. Prinsip diit diabetes mellitus adalah tepat 

jumlah, tepat jadwal dan tepat jenis.  
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Lampiran 

Lampiran 1. Informed Consent 

FORMULIR PERSETUJUAN PENELITIAN  

(Informed Consent) 

Saya yang bernama Gita Chenata, mahasiswi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana, dan saat ini sedang melakukan 

penelitian untuk digunakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana 

Ilmu Gizi. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara profil responden 

(umur, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi, dan riwayat penyakit keluarga), 

pola makan, aktivitas fisik, dan status gizi pada penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Getasan.  

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan 

apa adanya, dan juga kesediaan nya untuk di izinkan melakukan pemeriksaan gula 

darah serta pengukuran antropometri (berat badan dan tinggi badan). Jika 

Bapak/Ibu/Saudara bersedia, silahkan menandatangani persetujuan ini sebagai bukti 

kesukarelaan Bapak/Ibu/Saudara.  

Setelah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan tersebut, dengan penuh 

kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun bersedia ikut serta dalam penelitian ini 

dengan kondisi: 

a) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 

dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.  

b) Bapak/Ibu/Saudara berhak memutuskan untuk keluar/tidak berpartisipasi lagi 

dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun. Jika ada hal yang 

kurang dipahami Bapak/Ibu/Saudara, dapat bertanya langsung kepada peneliti.  

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi partisipan dalam penelitian 

ini, saya ucapkan terima kasih.  

Desa    ,   2017 

           Responden              Penelti 

 

 

 

(   )          (  Gita Chenata  ) 
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Lampiran 2. Identitas Responden 

KUESIONER PENELITIAN  

 

No. Responden : 

Tanggal : 

 

I. Profil Responden 

1 Nama Responden/Inisial :    

2 Umur : ............ tahun [ ] [ ] tahun 

3 Tanggal lahir: ............................................ [ ] [ ] /[ ] [ ] / [ ][  ] 

4 
Alamat: 

 

 

 5 Jenis Kelamin   Laki-laki        Perempuan 

6 Pendidikan 

       Tidak sekolah 

       Tidak tamat SD 

       Tamat SD 

       Tamat SMP 

       Tamat SMA/SMK 

       Tamat D1/D3/Perguruan Tinggi 

7 Pekerjaan 

       Petani 

       PNS/Pegawai Negeri 

       Pegawai Swasta 

       Pengusaha/Pedagang 

       Peternak 

       TNI/Polri 

       Tenaga Kesehatan 

       Ibu Rumah Tangga 

       Pelajar/Mahasiswa 

       Lain ï Lain éééééééé. 
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8 Penghasilan Per bulan 
        < Rp. 1.745.000 

        Ó Rp. 1.745.000 

9 

Apakah Bpk/Ibu/Saudara memiliki 

ayah/ibu/kakek/nenek atau saudara yang 

pernah didiagnosis menderita penyakit 

kencing manis? 

       Ya                 Tidak 

10 Siapa (ayah, ibu, kakek,nenek atau saudara ) ? 

       Ayah 

       Ibu 

       Kakek 

       Nenek 

       Saudara kandung 

11 
Apakah Bpk/Ibu/Saudara memiliki penyakit 

lain selain penyakit kencing manis ? 

       Tidak Ada 

       Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi 

       Asam Urat 

       Jantung 

       Obesitas 

       Stroke 

       Gagal Ginjal 

       Sendi/Rematik/Encok 

       Kanker   

       Lain ς ƭŀƛƴ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 
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Lampiran 3. Kuesioner Recall 

Kuesnioner Asupan Makan ( Recall 24 Jam) 

Waktu 

makan 
Nama makanan 

Banyaknya Energi 

(kalori) 

Karbohidrat 

(gram)  

Protein 

(gram) 

Lemak 

(gram) 
URT Gram 

Pagi 

       

Selingan 

       

Siang 

       

Selingan 

       

Malam 

       

Total     
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Lampiran 4. Kuesioner Aktivitas Fisik 

GLOBAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE (GPAQ)  

 

 
Jenis Aktivitas Jenis Kegiatan Contoh Aktivitas 

Aktivitas ringan 

75% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk 

duduk atau berdiri dan 25% 

untuk kegiatan berdiri dan 

berpindah 

Duduk, berdiri, mencuci 

piring, memasak, menyetrika, 

bermain musik, menonton tv, 

mengemudikan kendaraan, 

berjalan perlahan 

Aktivitas sedang 

40% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk duduk 

atau berdiri dan 60% adalah 

untuk kegiatan kerja khusus 

dalam bidang pekerjaannya 

Menggosok lantai, mencuci 

mobil, menanam tanaman, 

bersepeda pergi pulang 

beraktivitas, berjalan sedang 

dan cepat, bowling, bermain 

tenis meja, berenang, voli. 

Aktivitas berat 

25% dari waktu yang 

digunakan adalah untuk 

duduk atau berdiri dan 75% 

adalah untuk kegiatan kerja 

khusus dalam bidang 

pekerjaannya 

Membawa barang berat, 

berkebun, bersepeda (16- 

22km/jam), bermain sepak 

bola, bermain basket,gym 

angkat berat, berlari 

 

 

Kode Pertanyaan Jawaban 

Aktivitas saat belajar / bekerja 

(Aktivitas termasuk kegiatan belajar, latihan, aktivitas rumah tangga, dll 

 

P1 

Apakah aktivitas sehari- hari Anda, termasuk 

aktivitas berat (seperti membawa beban berat, 

menggali atau pekerjaan konstruksi lain ) ? 

1. Ya 

 

2. Tidak (langsung ke P4) 

P2 
Berapa hari  dalam seminggu Anda 

melakukan aktivitas berat? 
hari 

P3 Berapa lama dalam sehari biasanya Anda 

melakukan aktivitas berat? 
Jam menit 

 

 

P4 

Apakah aktivitas sehari-hari Anda termasuk 

aktivitas sedang yang menyebabkan 

peningkatan nafas dan denyut nadi, seperti 

mengangkat beban ringan dan jalan sedang 

(minimal 10 menit secara kontinyu) ? 

 

1. Ya 

 

2. Tidak (langsung ke P7) 

P5 
Berapa hari  dalam seminggu Anda 

melakukan aktivitas sedang? 
hari 

P6 
Berapa lama dalam sehari biasanya Anda 

melakukan aktivitas sedang ? 
Jam menit 
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Perjalanan ke dan dari tempat aktivitas 

Perjalanan ke tempat aktivtias, berbelanja, beribadah diluar, dll) 

 

P7 
Apakah Anda berjalan kaki atau bersepeda untuk 

pergi ke suatu tempat minimal 10 menit kontinyu ? 

1. Ya 

 

2. Tidak (langsung ke P10) 

P8 
Berapa hari dalam seminggu Anda berjalan kaki 

atau bersepeda untuk pergi ke suatu tempat? 
hari 

P9 
Berapa lama dalam sehari biasanya Anda berjalan 

kaki atau bersepeda untuk  pergi ke suatu tempat? 
Jam menit 

 

 
Aktivitas rekreasi (Olaraga, fitnes, dan rekreasi lainnya) 

 

 

P10 

Apakah Anda melakukan olahraga, fitnes, atau 

rekreasi yang berat seperti lari, sepak bola atau 

rekreasi lainnya yang  mengakibatkan 

peningkatan nafas dan denyut nadi secara besar 

(minimal dalam 10 menit secara kontinyu)? 

 

1. Ya 

 

2. Tidak (langsung ke P13) 

 

P11 
Berapa hari dalam seminggu biasanya anda 

melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang 

tergolong berat? 

 

hari 

 

P12 
Berapa lama dalam sehari biasanya anda 

melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang 

tergolong berat? 

 

Jam menit 

 

 

P13 

Apakah Anda melakukan olahraga, fitness, atau 

rekreasi yang tergolong sedang seperti berjalan 

cepat, bersepeda, berenang, voli yang 

mengakibatkan peningkatan nafas dan denyut nadi 

(minimal dalam 10 menit secara kontinyu)? 

 

1. Ya 

 

2. Tidak (langsung ke P16) 

 

P14 
Berapa hari dalam seminggu biasanya anda 

melakukan olahraga, fitnes, atau rekreasi lainnya 

yang tergolong sedang? 

 

hari 

 

P15 
Berapa lama dalam sehari biasanya anda 

melakukan olahraga, fitness, atau rekreasi yang 

tergolong sedang? 

 

Jam menit 

 

 
Aktivitas menetap (Sedentary behavior) 

Aktivitaas yang tidak memerlukan banyak gerak seperti duduk saat bekerja, duduk saat di 

kendaraan, menonton televisi, atau berbaring, KECUALI tidur  

P16 
Berapa lama Anda duduk atau berbaring dalam 

sehari? 
Jam menit 
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Lampiran 5. Kuesioner Antropometri 

Kuesioner Pengukuran Status Gizi 

 

 

 

  

No JenisPemeriksaan Hasil Pemeriksaan Standar Normal 

1 BB   

2 TB   

3 IMT  

Kurang BB tingkat Berat    <17 

Kurang BB tingkat Ringan    17-18,5 

Normal                                >18,5 - 25 

Kelebihan BB tingkat Ringan 25 - 27 

Kelebihan BB tingkat Berat  >27 

4 
Kadar Gula Darah 

Puasa 

 70- 110 mg/dL 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian KESBANGPOL 

Surat ijin penelitian KESBANGPOL 
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Lampiran 7. Bukti Pernyataan Submit 

Bukti pernyataan sudah submit 

 

 


