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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA KADAR GLUKOSA DARAH PENDERITA 

DIABETES MELITUS TIPE 2 DENGAN KUALITAS HIDUP PADA 

PESERTA PROLANIS ASKES DI SURAKARTA 

 

Ratih Kusuma Dewi, Yusuf Alam Romadhon, Anika Candrasari 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Latar Belakang : Diabetes melitus merupakan penyakit menahun yang menjadi 
masalah kesehatan masyarakat. Diabetes melitus (DM) adalah salah satu penyakit 
yang menyebabkan kematian bagi empat juta orang setiap tahunnya. Orang 
dengan DM tipe 2 megalami resiko tinggi mengalami komplikasi kronis dan 
bahkan sepanjang hidup pasien. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup pasien 
DM. Di Indonesia ada suatu progam yang ditujukan untuk pengelolaan penyakit 
kronis yang disebut prolanis. Program ini memberikan pelayanan komprehensif 
dan terfokus dalam upaya promotif dan preventif. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 
kadar glukosa darah penderita DM Tipe 2 dengan kualitas hidup pada peserta 
prolanis askes di Surakarta. 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelasi dengan metode 
crossectional. Sampel terdiri dari 47 pasien DM tipe 2 yang mengikuti prolanis 
askes dipilih dengan purposive sampling. 
Hasil : Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar glukosa darah 2 jam pp 
dan kualitas hidup dengan nilai r = -0.0639 dan p = 0.000. Terdapat pula 
hubungan antara kadar HbA1c dan kualitas hidup dengan nilai r = -0.0453 dan p = 
0.001. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kadar glukosa darah pasien DM Tipe 2 
dengan kualitas hidup pada peserta prolanis askes di Surakarta. 
 
Kata Kunci : Diabetes melitus tipe 2, kualitas hidup, prolanis 
 

 

 



ABSTRACT 

RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD GLUCOSE PATIENTS WITH 
DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND QUALITY OF LIFE AMONG 

PROLANIS ASKES PARTICIPANTS AT SURAKARTA 

 

Ratih Kusuma Dewi, Yusuf Alam Romadhon, Anika Candasari 

Medical Faculty in Muhammadiyah University of Surakarta 

 

Background : Diabetes Mellitus is chronic disease that becoming society health 
problem. Diabetes Mellitus (DM) is one of the diseases caused death for about 
four million people in every year. Suffers of DM type 2 faces high risks become 
chronic complicated and even their all live time. It will decrease the patient’s 
quality of life. In Indonesia, there is a programme aimed to carry out the chronic 
diseases, it is called the care programme of chronic diseases (Prolanis = Program 
Layanan Penyakit Kronis). This programme gives the comprehensive and focused 
services in promotive and preventive efforts. 
Objective : This study aims to find out relationship between blood glucose 
patients with diabetes mellitus type 2 and quality of life among prolanis askes 
participants at Surakarta. 
Method : This study used correlation analytical study with cross-sectional 
method. Sample of this study is 47 patients of Diabetes Mellitus type 2 who are 
participants of the Prolanis Askes that they are chosen by purposive sampling. 
Result : There is significant relationship between the blood glucose by 2 hours 
post-prandial and the quality of live (r = -0.0639 and p = 0.000). There is also  
relationship between value HbA1c and the quality of life (r = -0.0453 and p = 
0.001). 
Conclusion : There is relationship between blood glucose patients with diabetes 
mellitus type 2 and quality of life among prolanis askes participants at Surakarta. 
 
Key words : Diabetes Mellitus Type 2, Quality of live, Prolanis/ The Care 
Programme of Chronic Diseases 
 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) adalah salah satu penyakit yang menyebabkan 

kematian bagi empat juta orang setiap tahunnya. Dengan demikian, DM 

merupakan penyakit tidak menular pertama yang dinyatakan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penyakit yang memerlukan perhatian khusus 

bagi dunia (Soegondo & Sukardji, 2008). PBB membuat perkiraan bahwa 

pada tahun 2000 jumlah penderita DM di atas umur 20 tahun berjumlah 150 

juta orang dan dalam kurun waktu 25 tahun kemuadian, akan terus bertambah 

menjadi 300 juta orang. Orang dengan DM tipe 2 megalami resiko tinggi 

terhadap sejumlah masalah kesehatan yang serius, termasuk penyakit jantung, 

kematian dini, kebutaan, gagal ginjal, amputasi, patah tulang, kelemahan, dan 

depresi (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, 

2008). 

Untuk menyatakan bahwa kadar glukosa dalam darah terkendali, 

tidak dapat bergantung pada hilangnya gejala DM saja, tetapi harus dengan 

pemeriksaan glukosa darah atau kadar glikohemoglobin (HbA1c). Kendala 

pemeriksaan HbA1c adalah relative mahal dan belum semua laboratorium dapat 

melakukan pemeriksaan ini. Cara yang lebih sederhana dapat dilakukan 

dengan pemeriksaan glukosa darah secara berkala. Pada pasien DM proses 

glikolisasi hemoglobin meningkat secara proporsional dengan rata-rata 

glukosa darah selama 8-10 minggu terakhir. Jika kadar glukosa darah berada 

pada kisaran normal yaitu antara 70-140 mg% selama 8-10 minggu terakhir, 

maka hasil HbA1c akan menunjukan nilai normal yang berarti kadar glukosa 

darah terkendali (Soewondo, 2005). 

Menurut hasil penelitian dari Diabetes Control and Complication 

Trial (DCCT) yang di lakukan di Amerika telah membuktikan bahwa 

pengendalian kadar glukosa darah mendekati normal akan dapat mencegah 

terjadinya komplikasi DM seperti penyakit serebrovaskuler, jantung koroner, 

mata, ginjal, dan syaraf. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat terlihat kadar 



glukosa darah merupakan indikator penting dalam pengendalian DM sehingga 

penderita DM dapat mempertahankan kualitas hidupnya (Waspadji, 2007). 

Komplikasi psikologis yang muncul diantaranya berupa kecemasan. 

Gangguan kecemasan merupakan penyakit penyerta yang sering muncul pada 

pasien DM. Beberapa penelitian menunjukan pevalensi kecemasan pada 

pasien DM terjadi sekitar 67% (Nikibakht, 2009). Secara sosial penderita DM 

akan mengalami beberapa hambatan terutama berkaitan dengan pembatasan 

dalam diet yang ketat dan keterbatasan aktifitas karena komplikasi yang 

muncul. Dalam bidang ekonomi, biaya untuk perawatan penyakit dalam 

jangka panjang dan rutin merupakan masalah yang menjadi beban tersendiri 

bagi pasien. Beban tersebut masih dapat bertambah lagi dengan adanya 

penurunan produktivitas kerja yang berkaitan dengan perawatan ataupun 

akibat penyakitnya. Kondisi tersebut berlangsung kronis dan bahkan 

sepanjang hidup pasien, dan hal ini akan menurunkan kualitas hidup pasien 

DM (Rahmat, 2010). 

Kontrol gula darah merupakan salah satu indikator kualitas hidup 

individu dengan diabetes karena kontrol gula darah yang baik menjadi salah 

satu parameter kesuksesan penyesuaian pada pola hidup (Prokop, Bradley, 

Burish, Anderson, & Fox 1991). Pada penelitian Watkins et al. (2000) 

menunjukan bahwa regulasi diri berhubungan dengan meningkatnya perilaku 

sehat penderita diabetes, menurunkan rasa terbebani, dan menghasilkan 

kualitas hidup yang baik.   

Di Indonesia sudah ada suatu progam yang ditujukan untuk 

pengelolaan penyakit kronis yang disebut prolanis. Di prolanis ini akan 

disediakan dokter keluarga yang bertugas sebagai gate keeper yang tidak 

hanya memilih pasien untuk dirujuk ke spesialis terkait, tetapi juga dapat 

memberikan pelayanan komprehensif dan terfokus dalam upaya promotif dan 

preventif. Melalui Prolanis yang diusung PT Askes ini, diharapkan kualitas 

hidup para penyandang diabetes mellitus akan lebih baik (Hidayat, 2010). 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Diabetes Melitus 

Menurut American Diabetes Association, Diabetes melitus (DM) 

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (Gustaviani, 2007). 

 

Kualitas Hidup 

Kualitas hidup diartikan sebagai persepsi individu mengenai 

keberfungsian mereka di bidang kehidupan. Kualitas hidup juga bisa diartikan 

penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam kehidupan, dalam konteks 

budaya dan system nilai dimana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan 

individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian individu (Kreitler 

& Ben, 2004). 

Hubungan Kadar Glukosa Darah dengan Kualitas Hidup  

Kualitas hidup penderita DM dipengaruhi oleh berbagai faktor baik 

secara medis maupun psikologis. Berbagai faktor tersebut diantaranya adalah 

pemahaman terhadap diabetes, penyesuaian terhadap diabetes, depresi, regulasi 

diri, emosi negatif, efikasi diri, dukungan sosial, komplikasi, karakteristik 

kepribadian dan perilaku koping (Watkins, 2000). Pada pasien dengan DM 

terjadi penurunan kualitas hidup, hal tersebut disebabkan oleh karena akibat 

penyakitnya secara fisik, proses pengobatan, dan komplikasi yang 

ditimbulkannya (Rahmat, 2010). 

Diabetes dapat menurunkan fungsi fisik oleh karena adanya 

komplikasi jangka panjang yang timbul, karena penyakitnya sendiri, dan 

kondisi kesehatan yang berkaitan dengan DM. Gangguan ketajaman 

penglihatan, gangguan ginjal, penyakit jantung, ganguan ereksi, nyeri karena 

neuropati perifer, risiko amputasi, karusakan syaraf otonom akan sangat 

menurunkan kualitas hidup pasien, karena secara langsung ataupun tidak 

langsung akan membatasi aktifitas fisik pasien (Rahmat, 2010). 



Penurunan fungsi psikis disebabkan karena adanya kebutuhan 

perawatan penyakit yang terus menerus akan menyebabkan dampak pada mood 

seorang pasien dalam jangka panjang atau pendek. Sering terjadi rasa frustasi 

karena penyakitnya. Juga sering terjadi adanya perasaan bahwa tidak ada 

harapan pada penyakitnya, dan hal ini menyebabkan gangguan secara psikis 

yang akhirnya menurunkan kualitas hidup secara psikis. Secara sosial akan 

terjadi penurunan kualitas hidup karena adanya penurunan kualitas dan 

kuantitas hubungan sosial pasien termasuk pekerjaan. Dapak ekonomis yang 

muncul berkaitan dengan biaya perawatan yang tinggi dan dalam jangka 

panjang yang berkelanjutan dan juga terjadinya penurunan produktifitas kerja 

(Rahmat, 2010). 

Di Indonesia sudah ada suatu progam yang ditujukan untuk 

pengelolaan penyakit kronis yang disebut prolanis. Di prolanis ini akan 

disediakan dokter keluarga yang bertugas sebagai gate keeper yang tidak hanya 

memilih pasien untuk dirujuk ke spesialis terkait, tetapi juga dapat memberikan 

pelayanan komprehensif dan terfokus dalam upaya promotif dan preventif. 

Dokter keluarga juga berperan sebagai konsultan bagi peserta dengan 

memberikan bimbingan, edukasi, dan peningkatan kemampuan peserta untuk 

melakukan pemeliharaan atas kesehatan kesehatan pribadinya secara mandiri 

(Hidayat, 2010). 

Menurut Yunir, usaha pencegahan dan penanggulangan DM 

merupakan salah satu prioritas dalam program kesehatan masyarakat. Pada 

dasarnya, upaya penanganan diabetes mellitus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas hidup penyandang dengan menjaga kadar gula darah mendekati 

normal dan mencegah terjadinya komplikasi. Melalui prolanis diharapkan 

kualitas hidup para penyandang DM ini akan lebih baik (Yunir, 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di prolanis askes 

paguyuban Padimas Surakarta dengan waktu penelitian bulan Januari sampai 



Februari 2014. Populasi pada penelitian ini adalah penderita DM yang 

mengikuti program prolanis serta memiliki data rekam medis kadar glukosa 

darah 2 jam pp dan HbA1c di prolanis askes Paguyuban Padimas Surakarta. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah 

sampel sebanyak 47 orang. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah bersedia ikut dalam 

penelitian, penderita DM yang mengikuti prolanis di Paguyuban Padimas 

Surakarta, peserta prolanis yang rutin melakukan pemeriksaan. Kriteria 

eksklusi yaitu pasien DM tipe 1, peserta prolanis yang tidak memiliki pasangan 

hidup, peserta prolanis dibawah usia 35 tahun. 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kadar glukosa 

darah sebagai variabel bebas, dan variabel terikat adalah kualitas hidup. Teknik 

pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan data primer yaitu melalui 

kuesioner WHOQOL-BREF yang diisi oleh responden. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan uji product moment Pearson. 

 

HASIL 

Sampel penelitian berjumlah 47 orang. Data karakteristik sampel 

meliputi jenis kelamin, usia, kadar glukosa darah 2 jam pp dan kadar HbA1c. 

Sampel yang diperoleh telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. 

 
Tabel 1. Deskripsi data berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase % 

Laki-laki 30 63.8 

Perempuan 17 36.2 

Total 47 100.0 

 
 

 

 



Tabel 2. Deskripsi data berdasarkan umur 

Usia Jumlah Presentase % 

<= 50 11 23.4 

51 – 59 28 59.6 

60 – 69 8 17.0 

Total 47 100.0 

 
 

Tabel 3. Deskripsi data berdasarkan kadar glukosa darah 2JPP 

Kadar Glukosa darah 
2JPP 

Frekuensi Presentase % 

Buruk 24 51.1 

Sedang 7 14.9 

Baik 16 34 

Total 47 100.0 

 
Tabel 4. Deskripsi data berdasarkan kadar HbA1c 

Kadar HbA1C Frekuensi Presentase % 

Buruk 23 48.9 

Sedang 10 21.3 

Baik 14 29.8 

Total 47 100.0 

 
 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Hasil analisis uji kenormalan kadar glukosa darah 2JPP dan HbA1c dengan 

kualitas hidup                                    

 

 

Kolmogorov-Smirnova  

Statistic df Sig.  

Kadar Gula .115 47 .146  

HbA1c .105 47 .200*  

Kualitas Hidup .102 47 .200*  

 

 

Tabel 6. Hasil analisis product moment Pearson kadar Glukosa Darah 2JPP dan HbA1c 

dengan kualitas hidup             

 

 Kadar Gula HbA1c Kualitas Hidup 

Kadar Gula Pearson Correlation 1 .684** -.639** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 47 47 47 

HbA1c Pearson Correlation .684** 1 -.453** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 

N 47 47 47 

Kualitas Hidup Pearson Correlation -.639** -.453** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001  

N 47 47 47 

 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kadar glukosa darah 2 

jam postprandial (2JPP) dan HbA1c perderita DM tipe 2 dengan kualitas hidup 

pada peserta prolanis askes paguyuban Padimas Surakarta. Berdasarkan data 

dari karakteristik umum dalam penelitian ini, jenis kelamin laki-laki berjumlah 



30 orang (63,8 %) dan penderita Diabetes Melitus tipe 2 yang perempuan 

sebanyak 17 orang (36,2 %). Hasil ini terdapat perbedaan dari yang dilaporkan 

dalam berbagai penelitian dan menemukan dominasi perempuan atas laki-laki 

(Sornoza et al., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak 

mempengaruhi terhadap kejadian diabetes melitus (Antari, 2012). 

Responden dalam penelitian ini berusia 45-70 tahun. Kemudian 

penderita DM yang berumur <= 50 tahun 11 responden (23,4%), umur 51-59 

tahun 28 responden (59,6 %), umur 60 – 69 tahun 8 responden (17 %). 

Frekuensi terbanyak pada usia 51-59 tahun yaitu sebesar 28 orang. Pada 

penelitian yang lain mengatakan bahwa frekuensi terbanyak penderita diabetes 

di usia 51 sampai 60 tahun (Sornoza et al., 2011).   Prevalensi DM akan 

meningkat dengan bertambahnya usia, hal ini dikarenakan semakin lanjut usia 

maka pengeluaran insulin oleh pankreas juga akan semakin berkurang. Pada 

umumnya semakin lanjut usia seseorang akan diiringi dengan penurunan fungsi 

konitif dan psikomotor. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, 

lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan 

kepribadian lansia dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas hidup 

(Sutikno, 2011). 

Dari tabel 5. Menunjukan hasil analisis kolmogorov-smirnov dengan 

nilai p > 0,05 berarti berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan 

korelasi product moment Pearson. Dari tabel 6. menunjukan terdapat korelasi 

antara kadar glukosa darah 2 jam pp dan kualitas hidup dengan nilai r -0.0639. 

Tanda negatif (-) menunjukan apabila kadar glukosa darah tinggi maka kualitas 

hidup semakin rendah. Nilai p 0.000 (<0.005) menunjukan adanya hubungan 

antara kadar glukosa darah 2 jam pp dengan kualitas hidup. Hasil analisis di 

atas juga menunjukan adanya korelasi antara kadar HbA1c dan kualitas hidup 

dengan nilai r -0.0453. Tanda negatif (-) menunjukan apabila kadar HbA1c 

tinggi maka kualitas hidup semakin rendah. Nilai p 0.001 (<0.005) menunjukan 

adanya hubungan antara kadar HbA1c dengan kualitas hidup. 



Penelitian yang dilakukan oleh Tuncay et all (2008) menunjukkan 

adanya pengaruh positif pengelolaan masalah psikologis yang dilakukan 

dengan konseling pada pasien DM, dimana hal ini akan menurunkan 

kecemasan pada pasien. Pada penelitian ini dilakukan konseling yang 

mencakup pemahaman tentang penyakit, seberapa besar mereka dapat 

menerima kondisi sakitnya, keyakinan atau kepercayaan spiritualnya, rencana 

yang disusun untuk menghadapi penyakitnya, penggalian hal-hal positif yang 

dimiliki, memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, menggunakan dukungan 

psikologis, dan keluarga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nikibakht, et all, (2009); 

menunjukkan bahwa pengendalian kondisi psikologis utamanya kecemasan 

akan berpengaruh positif terhadap manajemen pasien Diabetes Mellitus. Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Collins, et all (2008) juga menunjukkan bahwa 

manajemen kecemasan pada penderita Diabetes yang dilakukan dengan baik, 

yang salah satunya dengan konseling akan meningkatkan keberhasilan dalam 

mengontrol kadar gula darah. 

Dukungan sosial merupakan bantuan yang diperoleh individu dari 

interaksinya dengan orang lain yang menumbuhkan perasaan nyaman dan 

aman bagi individu yang bersangkutan. Pada penderita DM tipe 2 yang 

cenderung mengalami banyak stresor akibat perkembangan penyakit maupun 

pengelolaannya akan mengalami perubahan pada kualitas hidupnya dan hal 

tersebut dipengaruhi oleh dukungan sosial. Hal ini sesuai dengan teori 

buffering hypothesis yang menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat 

mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis penderita DM tipe 2 dengan 

melindunginya dari efek negatif yang timbul dari tekanan (stresor) yang 

dialami oleh penderita DM tipe 2. Oleh karena itu, menurunnya dukungan 

sosial yang dirasakan penderita DM tipe 2 dapat melemahkan kemampuan 

individu dalam mengatasi permasalahan hidup sehingga menurunkan kualitas 

hidupnya (Sarafino, 2006). 

Menurut Sacco & Yanover (2006), dukungan sosial yang memadai 

akan meningkatkan kesehatan fisik penderita DM tipe 2 dengan menurunkan 



gejala depresi. Dukungan sosial dapat meningkatkan kesehatan fisik terutama 

terkait dengan kontrol gula darah yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan 

dalam perawatan diri penderita DM tipe 2. Hal ini akan menurunkan risiko 

komplikasi pada penderita DMT2 dan meningkatkan kualitas hidupnya (Tang 

et al, 2008). Pengaruh dukungan sosial pada kesehatan fisik ini akan dimediasi 

melalui faktor psikologis yaitu penurunan depresi pada penderita DM tipe 2. 

Selain itu, dukungan sosial diketahui dapat meningkatkan kemampuan adaptif 

dari kognitif termasuk meningkatkan optimisme penderita DM tipe 2, 

mengurangi kesepian dan peningkatkan kemampuan diri (Southwick et al, 

2005). Akhirnya akan terjadi peningkatan kualitas hidup. 

Dengan adanya dukungan sosial sangat membantu penderita DM 

tipe 2 untuk dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuannya melakukan 

perawatan diri. Penderita dengan dukungan sosial yang baik akan memiliki 

perasaan aman dan nyaman sehingga akan tumbuh rasa perhatian terhadap diri 

sendiri dan meningkatkan motivasi untuk melakukan pengelolaan penyakit. 

Kondisi ini akan mencegah munculnya stres pada penderita DM tipe 2 (Antari, 

2012).  

Dapat dipahami jika penderita DM tipe 2 mengalami stres, tentunya 

ini akan mempengaruhi fungsi tubuh. Stres akan memicu peningkatkan kortisol 

dalam tubuh yang akan mempengaruhi peningkatkan kadar glukosa darah 

dengan meningkatkan glukoneogenesis katabolisme lemak dan protein. Selain 

itu, kortisol juga akan mengganggu ambilan glukosa oleh sel tubuh sehingga 

dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Kondisi ini dapat menyebabkan 

terjadinya ketidak seimbangan kadar gula dalam darah dan jika hal ini terjadi 

dalam waktu yang lama maka risiko munculnya komplikasi akan meningkat. 

Pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup penderita DM 

tipe 2 (Antari, 2012). 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kadar glukosa darah penderita diabetes melitus tipe 2 dengan 

kualitas hidup pada peserta prolanis askes di Surakarta. 

 

SARAN 

Meningkatnya kejadian DM tipe 2 pada masyarakat, dirasa penting 

untuk menilai dan mengevaluasi faktor-faktor risiko. Hal tersebut akan 

memungkinkan dalam merumuskan kebijakan untuk mempromosikan gaya 

hidup sehat serta penilaian risiko awal dan strategi pencegahan tertentu. 

Penderita DM tipe 2 maupun anggota keluarganya juga perlu memperhatikan 

gaya hidup agar dapat mencegah terjadinya perburukan kondisi. Dalam 

memberikan pelayanan kesehatan pada penderita DM tipe 2 hendaknya juga 

memperhatikan aspek sosial seperti dukungan sosial sehingga asuhan 

keperawatan yang diberikan menjadi lebih komprehensif. 
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