
BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

 Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan 

metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan 

gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena 

menurunnya jumlah insulin dari pankreas. (Akter S 2016). 

 Diabetes mellitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan 

metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula 

darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai 

akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi insulin dapat disebabkan oleh 

gangguan atau defesiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau 

disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. (Yosmar R, 2018). 

 

A.  IMT (Indeks Massa Tubuh) 

Hasil penelitian (Balqis Saroh Mahfudzoh, 2019), responden yang 

mempunyai IMT ≥ 25,1 sebesar 90,4 % juga menderita DM tipe 2. Hasil uji chi 

square yang tercantum pada tabel 1.2 melalui perhitungan SPSS mengenai 

hubungan antara IMT dengan kejadian DM Tipe 2. Hasil menunjukkan p-value 

sebesar 0,000 < α = 0,05, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

IMT dengan kejadian DM Tipe 2 di Puskesmas Janti. Sedangkan OR = 43,240 

dengan interval kepercayaan 11,366 < OR < 164,503. Sehingga dapat diartikan 

bahwa orang dengan IMT ≥ 25,1 (gemuk) memiliki risiko 43,240 kali terserang 

DM Tipe 2. 

  



Dari penelitian yang telah dilakukan (Nurhayati dan Diah Navianti, 2018), 

diketahui 18(82%) dari 22 responden obesitas mempunyai kadar glukosa darah 

yang meningkat sedangkan dari 7(9%) responden yang normal mempunyai 

kadar glukosa darah yang meningkat. Hasil uji statistik . p value yang didapat 

adalah 0,001< (0,05) yang artinya ada hubungan antara IMT atau responden 

yang mengalami obesitas dengan kadar glukosa darah  pada guru SD Negeri di 

Kecamatan Sukarami Palembang. OR = 46 menyatakan bahwa responden yang 

obesitas lebih beresiko 46 kali untuk mengalami peningkatan kadar glukosa 

darah. 

Jadi dari paparan diatas, jika IMT seseorang melebihi normal yaitu 18,5-

22,9 atau orang tersebut telah mengalami obesitas yang IMT-nya diatas dari 25 

maka dapat dinyatakan sebagai orang yang beresiko untuk mengalami 

peningkatan kadar glukosa darah dibanding dengan orang yang memiliki IMT 

normal.  

 

B. Usia 

Berdasarkan penelitian menurut (Restyana Noor F, 2015), usia yang terbanyak 

terkena Diabetes Mellitus adalah > 45 tahun. Dari penelitian Restyana bahwa 

terdapat hubungan antara umur dengan kejadian diabetes tipe 2 dengan nilai 

p=0,025. 

Dari penelitian (Evy Kurniawati, dkk, 2016) variabel umur ≥50 dapat 

meningkatkan kejadian DM tipe 2. Didapatkan bahwa terdapat hubungan antara 

umur dengan kejadian diabetes tipe 2 dengan nilai p=0,15. 



Menurut penelitian (Desy L. Allorerung, dkk, 2016) dalam kategori umur 

berisiko dan terkena Diabetes Melitus Tipe 2 sebanyak 76 responden (89%) dan 

yang termasuk kategori umur tidak berisiko sebanyak 9 responden (10%). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukandidapatkan bahwa terdapat hubungan 

antara umur dengan kejadian diabetes tipe 2 dengan nilai p=0,035. 

Berdasarkan (Renata Aryndra Sukma Kabosu, dkk, 2019) diketahui bahwa 

dari 37 orang yang menderita DM Tipe 2, 27 orang (36,49%) diantaranya masuk 

dalam kategori berusia tua dan 10 orang (13,51%) diantaranya masuk dalam 

kategori berusia muda. Pada 37 orang yang tidak menderita DM Tipe 2, 16 

orang (21,62%) diantaranya masuk dalam kategori usia tua dan 21 orang 

(28,38%) diantaranya masuk dalam kategori usia muda. 

Sedangkan berdasarkan (Yadriati Maya Pesa, 2019) Hasil analisis 

multivariat di dapatkan Usia ≥ 45 tahun mempengaruhi 29,96 kali untuk 

menderita diabetes melitus tipe II dibandingkan dengan usia < 45 tahun (CI 

95%: OR= 14,1-63,6). 

Hasil penelitian (Sonta Imelda, 2018) dari 118 responden yang menderita 

penyakit diabetes melitus berdasarkan umur yaitu 50-59 tahunberjumlah 70 

responden (59,4%) dan umur >60 tahun dengan jumlah 24 responden 20,3%. 

Sedangkan pada umur 40- 49 responden yang menderita diabetes melitus 24 

responden atau 20,3%.  

 

C.  Aktivitas Fisik 

Menurut penilitian (Restyana Noor Fatimah, 2015) Terdapat korelasi bermakna 

antara kurang aktivitas yang menyebabkan obesitas dengan kadar glukosa darah, 



pada derajat kegemukan dengan IMT > 23 dapat menyebabkan peningkatan 

kadar glukosa darah menjadi 200mg%. 

Sedangkan menurut, penelitian (Evi Kurniawati dan Bella Yanita, 2016) 

orang yang tidak melakukan aktivitas fisik terbukti tidak meningkatkan risiko 

terjadinya DM tipe 2, hal ini kemungkinan disebabkan oleh aktivitas fisik yang 

dilakukan sehari-hari (seperti jalan ke pasar, mencangkul, mencuci, berkebun) 

tidak dimasukkan melakukan aktivitas fisik Pendapat yang berbeda diperoleh 

dari hasil penelitian cross-sectional, dengan hasil bahwa aktivitas fisik yang 

kurang dapat meningkatkan kejadian DM tipe 2. 

Dari hasil penelitian (Yadriati Maya Pesa, 2019) variabel kekuatan 

hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian diabetes melitus tipe ii 

dinyatakan dalam or = 4,8 (ci 95%: or= 2,4-9,5) artinya orang dewasa yang tidak 

melakukan olahraga lebih berisiko 4,8 kali menderita diabetes melitus tipe ii 

dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan olahraga. 

Hasil penelitian (Sonta Imelda, 2018)  yang berdasarkan aktifitas fisik 

yang tidak sering didapatkan mayoritas yang menderita diabetes melitus 

berjumlah 88 responden (74,5%), sedangkan minoritas berdasarkan aktifitas 

fisik yang sehat berjumlah 30 responden (25,4%). 

Berdasarkan hasil penelitian (Balqis Saroh Mahfudzoh, dkk, 2019) uji chi 

square yang terdapat pada tabel 1.5, yaitu p-value 0,000 < α = 0,05 dengan or 

29,571, dan interval kepercayaan 8,449 < or < 103,502. dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian 

dm tipe 2 di puskesmas janti. aktivitas fisik yang ringan dengan pal 1,40 – 1,69 



memiliki 29,571 kali berisiko terkena dm tipe 2 dibandingkan dengan aktivitas 

dengan pal 1,70 – 2,40. sebesar 90 % responden melakukan aktivitas yang 

ringan, aktivitas ringan dapat memicu terjadinya DM. 

D. Stres 

Dalam penelitian yang dilakukan (Andi St Faradillah P, dkk, 2018), bahwa 

penderita yang di teliti pada Diabetes Melitus Tipe 2 dari total 60 responden, 31 

responden yang mengalami stress didapatkan jumlah terbesar pada kelompok 

kasus sebanyak 20 responden (66,6%) sedangkan pada kelompok kontrol 

berbeda yang mengalami stress sebanyak 11 responden (36,6%). Dari 29 jumlah 

responden yang tidak mengalami stress didapatkan jumlah terbanyak pada 

kelompok kontrol sebanyak 19 responden (63,3%), sedangkan yang mengalami 

stress pada kelompok kasus sebanyak 10 responden (33,3%) di Rumah Sakit 

Umum Daerah Labuang Baji Makassar. Setelah dilakukan uji Chi-Square 

dengan nilai kemaknaan p = 0,020 (p<0,05), sehingga dapat di simpulkan bahwa 

ada hubungan antara stress dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 di Rumah 

Sakit Umum Daerah Labuang Baji.  

Penelitian yang dilakukan atas nama (Helena wadja, dkk, 2018), hasil 

analisis hubungan antara tingkat stres dengan kejadian diabetes mellitus 

diperoleh bahwa diantara 11 responden yang memiliki tingkat stres ringan 

terdapat 2 responden (18,2%) yang menderita diabetes mellitus dan diantara 27 

responden yang memiliki tingkat stres sedang terdapat 5 responden (18,5) yang 

menderita diabetes mellitus, sedangkan di antara 57 responden terdapat 25 

responden (43,9) yang menderita diabetes mellitus. Dari uji statistik diperole p-



value sebesar 0,037 < 0,1. Hal ini menunjukkan pada tingkat kemaknaan 10%, 

artinya ada hubungan yang bermakna antara tingkat stres dengan kejadian 

diabetes mellitus. 

Penelitian yang dilakukan atas nama (Renata Aryndra Sukma Kabosu, 

2019). Hubungan stres dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 di RS 

Bhayangkara Kupang Tahun 2017 menunjukkan bahwa pada 37 orang yang 

menderita DM Tipe 2, 23 orang (36,49%) diantaranya mengalami stres dan 14 

orang (13,51%) diantaranya tidak mengalami stres. Pada 37 orang yang tidak 

menderita DM Tipe 2, 13 orang (17.60%) diantaranya mengalami stres dan 24 

orang (32,40%) diantaranya tidak mengalami stress 

   

 

 

 

 

 

 


