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ABSTRAK 

Gumilang Mega Paramitha. J500100019. 2014. Hubungan Aktivitas Fisik 
dengan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah 
Sakit Umum Daerah Karanganyar. 

Latar belakang : Diabetes melitus (DM) adalah suatu kelompok penyakit 
metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 
insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Diabetes melitus tipe 2 merupakan 
penyakit kronik yang pravalensinya tinggi di Indonesia.  Aktivitas fisik adalah 
salah satu metode pengendalian diabetes melitus tipe 2. Aktivitas fisik berperan 
sebagai pengendali kadar gula darah dan menurunkan resistensi insulin pada 
penderita diabetes melitus tipe 2. 

Tujuan penelitian : Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kadar 
gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2. 

Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional 
dengan pendekatan cross sectional dengan sampel berjumlah 65 pasien diabetes 
melitus tipe 2 di rumah sakit umum daerah karanganyar yang diambil dengan 
teknik purposive sampling. Pengukuran aktivits fisik menggunakan kuesioner 
aktivitas fisik internasional (IPAQ). Kadar gula darah diperoleh dari rekam medis. 
Data dianalisis dengan program SPSS 17.0 for Windows. 

Hasil: Hasil uji korelasi pearson didapatkan nilai p=0,001 dan nilai r=-0,433. Hal 
ini berarti terdapat hubungan negatif antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah 
pada pasien diabetes melitus tipe 2 ( H0 ditolak ) 

Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara aktivitas fisik dengan kadar 
gula darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2. 

Kata kunci: Aktivitas fisik, Kadar Gula Darah, Diabetes Melitus Tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Gumilang Mega Paramitha. J500100019. 2014. Relationship of Physical 
Activity and Blood Glucose Levels in Type 2 Diabetes Mellitus Patients in 
General Hospital of Karanganyar. 

Background : Diabetes mellitus is a metabolic disorder  with hyperglicemia 
characteritic caused by insulin secretion disturbance, insulin activity disorder or 
both of them. Type 2 diabetes mellitus is a cronic desease with high prevalence in 
Indonesia. Physical activity is one of type 2 diabetes mellitus management. 
Physical activity have a role to controlling blood glucose levels and decreasing 
insulin resistance in type 2 diabetes mellitus.  

Objective: To determine the relationship of physical activity and blood glucose 
levels in type 2 diabetes mellitus patients. 

Research Methods: This study using observational analytic methods with cross 
sectional approach with 65 respondents of type 2 dibetes mellitus patients in 
general hospital of Karanganyar. The sample who was taken with purposive 
sampling. Physical activity levels was measure using International Physical 
Activity Quessionaire (IPAQ). Blood glucose levels was gotten by medical 
record. Data was analyze using SPSS 17.0 for Windows program. 

Results: The result of Pearson correlation test is p=0,001 and r=-0,433. This 
means that there is negatif relationship between physical activity and blood 
glucose levels in type 2 diabetes mellitus patients (H0 is rejected). 

Conclution: There is significant relationship between physical activity with blood 
glucose levels in type 2 diabetes mellitus patients. 

Keyword: Physical Activity, Blood Glucose Levels, Tipe 2 diabetes Mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Sejalan dengan perkembangan jaman, pola penyakit di Indonesia 

mengalami pergeseran dari penyakit infeksi dan kekurangan gizi menjadi penyakit 

degeneratif yang salah satunya adalah diabetes melitus (Suyono, 2011). Diabetes 

melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau kedua-duanya (PERKENI, 2011). 

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan jumlah penderita 

diabetes terbanyak. Indonesia menempati peringkat ke-7 pada tahun 1995 dan 

diprediksi akan naik menjadi peringkat ke-5 pada tahun 2025 dengan perkiraan 

jumlah penderita sebanyak 12,4 juta jiwa (Arisman, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Litbang Depkes pada Desember 2008 

menyatakan bahwa pravalensi nasional untuk Diabetes adalah sebesar 5,7%  yang 

1,5 % adalah pasien yang sudah terdiagnosis sebelumnya dan sisanya baru 

terdiagnosis saat penelitian (Suyono, 2011). 

Sedangkan laporan Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, prevalensi 

diabetes melitus tipe 1 di Jawa Tengah sebesar 0,06%, dengan prevalensi tertinggi 

pada Kabupaten Semarang. Sedangkan untuk diabetes melitus tipe 2 sebesar 

0,55% dengan prevalensi tertinggi pada Kabupaten Magelang (Dinkes, 2012). 

Sebagian besar faktor risiko diabetes melitus adalah gaya hidup yang tidak 

sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang 

serta obesitas. Maka dari itu hal terpenting dari pengendalian diabetes melitus 

adalah mengendalikan faktor risiko ( Anani et al., 2012). Tujuan penting dari 

pengelolaan diabetes melitus adalah memulihkan kekacauan metabolik sehingga 

segala proses metabolik kembali normal (Arisman, 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah pada pasien DM 

tipe 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka yang memerlukan energi. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor 

risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan 

menyebabkan kematian secara global (WHO, 2013). 

Kadar gula darah adalah jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah 

(Dorland, 2010). Kadar gula darah digunakan untuk menegakkan diagnosis DM. 

Untuk penentuan diagnosis, pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan 

secara enzimatik dengan bahan darah plasma vena. Sedangkan untuk tujuan 

pemantauan hasil pengobatan dapat menggunakan pemeriksaan gula darah kapiler 

dengan glukometer (PERKENI, 2011). 

Pengaruh aktivitas fisik atau olahraga secara langsung berhubungan 

dengan peningkatan kecepatan pemulihan glukosa otot (seberapa banyak otot 

mengambil glukosa dari aliran darah). Saat berolahraga, otot menggunakan 

glukosa yang tersimpan dalam otot dan jika glukosa berkurang, otot mengisi 

kekosongan dengan mengambil glukosa dari darah. Ini akan mengakibatkan 

menurunnya glukosa darah sehingga memperbesar pengendalian glukosa darah 

(Barnes, 2012). 

Pada diabetes melitus tipe 2 olahraga berperan dalam pengaturan kadar 

glukosa darah. Masalah utama pada diabetes melitus tipe 2 adalah kurangnya 

respon terhadap insulin (resistensi insulin) sehingga glukosa tidak dapat masuk ke 

dalam sel. Permeabilitas membran terhadap glukosa meningkat saat otot 

berkontraksi karena kontraksi otot memiliki sifat seperti insulin. Maka dari itu, 

pada saat beraktivitas fisik seperti berolahraga,  resistensi insulin berkurang. 

Aktivitas fisik berupa olahraga berguna sebagai kendali gula darah dan penurunan 

berat badan pada diabetes melitus tipe 2 (Ilyas, 2011). 

Manfaat besar dari beraktivitas fisik atau berolahraga pada diabetes 

melitus antara lain menurunkan kadar glukosa darah, mencegah kegemukan, ikut 

berperan dalam mengatasi terjadinya komplikasi, gangguan lipid darah dan 

peningkatan tekanan darah (Ilyas, 2011). 



Aktivitas fisik yang dianjurkan untuk para penderita diabetes melitus tipe 2 

adalah aktivitas fisik secara teratur (3-4 kali seminggu) selama kurang lebih 30 

menit dan sesuai dengan CRIPE (continuous, rhythmical, interval, progresive, 

endurance training). Dan diusahakan mencapai 75-85% denyut nadi maksimal 

(Waspadji, 2011). 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah karanganyar 

pada bulan Desember 2013 dengan desain analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian adalah seluruh pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang melakukan rawat jalan di RSUD Karanganyar dan 

teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria inklusi 

dalam penelitian adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang rawat jalan di RSUD 

Karanganyar dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusinya 

adalah pasien yang menjalani amputasi kaki dan pasien yang tidak minum obat 

hipoglikemi secara teratur. Penelitian ini menggunakan instrumen IPAQ 

(International Physical Activity Quessionaire) untuk mengukur tingkat aktivitas 

fisik. Sedangkan kadar gula darah puasa dengan melihat rekan medis responden. 

 

HASIL 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan Desember adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis kelamin 

Distribusi sampel menurut jenis kelamin disajikan dalam tabel 1 : 

Tabel 1. Distribusi sampel menurut jenis kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 23 39,0 

Perempuan 36 61,0 

Jumlah 59 100 

Sumber : Data primer, 2013 



2. Usia 

Distribusi sampel menurut usia responden disajikan dalam tabel 2 : 

Tabel 2. Distribusi sampel menurut usia 

Usia (th) Frekuensi % 

31-40 2 3,4 

41-50 5 8,5 

51-60 20 33,9 

61-70 23 39,0 

>70 9 15,3 

Total 59 100 

Sumber : Data primer, 2013 

 

3. Lama menderita diabetes melitus tipe 2 

Distribusi sampel menurut lamanya menderita disajikan dalam tabel 3 : 

Tabel 3. Distribusi sampel menurut lama menderita DM tipe 2 

Lama menderita Frekuensi % 

< 1 tahun 5 8,5 

1– 5 tahun 25 42,4 

6–10 tahun 15 25,4 

11–15 tahun 8 13,6 

>15 6 10,2 

Total 59 100 

Sumber : Data primer, 2013 

 

 

 

 

 

 



4. Aktivitas fisik 

Distribusi sampel menurut aktivitas fisik disajikan dalam tabel 4 : 

Tabel 4. Distribusi sampel menurut tingkat aktivitas fisik 

Aktivitas fisik  Frekuensi % 

Rendah 3 5,1 

Sedang 53 89,8 

Berat 3 5,1 

Total 59 100 

Sumber : Data primer, 2013 

 

5. Kadar gula darah puasa 

Distribusi sampel menurut kadar gula darah puasa disajikan dalam tabel 5 : 

Tabel 5. Distribusi sampel menurut kadar gula darah puasa 

GDP Frekuensi % 

Buruk 48 81,4 

Sedang 2 3,4 

Baik 9 15,3 

Total 59 100 

Sumber : Data primer, 2013 

 

6. Analisis hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah puasa 

Hasil analisis korelasi hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula 

darah puasa pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum 

Daerah Karanganyar disajikan dalam tabel berikut : 

 

 

 

 



Tabel 6. Analisis hubungan aktivitas fisik dengan kadar gula darah puasa 

 P r 

Aktivitas fisk 0,001 -0,433 

 

Hasil dari uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna 

antara aktivitas fisik dan kadar gula darah dengan nilai p = 0,001. Nilai 

korelasi dari hubungan aktivitas fisik dan kadar gula darah puasa 

menunjukkan korelasi sedang dengan nilai r = -0,433. 

 

PEMBAHASAN 

Tabel 1 yang berisi tentang distribusi sampel menurut jenis kelamin telah 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. 

Responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 61,0% (36 orang) 

sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 39,0 % (23 orang). Fitri dan Yekti 

(2012) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa perempuan memiliki resiko lebih 

besar untuk mengalami peningkatan berat badan dan obesitas. Hal inilah yang 

diduga berkaitan dengan lebih tingginya prevalensi diabetes melitus tipe 2 pada 

perempuan dibanding laki-laki. 

Tabel 2 menunjukkan distribusi sampel menurut usia. Menurut data yang 

didapatkan, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 51 sampai 60 

tahun dan kelompok usia 61 sampai 70 tahun yaitu masing-masing sebesar 33,9% 

(20 orang) dan 39,0% (23 orang). Kesavadev et al (2003) dalam jurnalnya 

menyebutkan jika pada negara berkembang, mayoritas penderita diabetes melitus 

tipe 2 berada pada usia 45 sampai 64 tahun. Resiko seseorang untuk menderita 

diabetes melitus tipe 2 akan bertambah seiring berjalannya usia terutama usia di 

atas 45 tahun. Hal ini dikarenakan jumlah sel beta produktif semakin berkurang 

dengan bertambahnya usia (Arisman, 2011).  

Tabel 3 menunjukkan distribusi sampel menurut lamanya menderita 

diabetes melitus tipe 2. Responden terbanyak (25 orang) adalah yang telah 

menderita diabetes melitus tipe 2 selama 1-5 tahun sebesar 42,4%. Menurut  Goud 



et al (2011) pada penelitiannya, lamanya menderita diabetes melitus berhubungan 

dengan peningkatan HbA1c dan peningkatan kadar glukosa plasma.  

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat 

aktifitas fisik sedang yaitu sebanyak 89,8% (53 orang). Sedangkan untuk 

responden yang melakukan aktifitas fisik berat hanya sebesar 5,1% (3 orang) dan 

tingkat aktivitas fisik rendah sebesar 5,1% (3 orang). Teori Suyono (2011) 

menyebutkan kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor resiko 

kejadian diabetes melitus tipe 2. 

Tabel 5 menunjukkan distribusi sampel menurut kadar gula darah puasa 

dari yang tertinggi adalah kadar gula darah puasa kategori buruk yaitu sebesar 

81,4% (48 orang), kemudian kadar gula darah kategori baik sebesar 15,3% (9 

orang) dan kadar gula darah kategori sedang sebesar 3,4% (2 orang). Baik 

buruknya kadar gula darah puasa tergantung dari perilaku pengendalian kadar 

gula darah yang dilakukan masing-masing responden. Menurut Laurentia 

Mihardja (2009) perilaku pengendalian kadar gula darah yang baik, seperti terapi 

nutrisi medis, olahraga, maupun obat-obatan dapat mencegah atau menunda 

terjadinya komplikasi. 

Setelah data aktivitas fisik dan kadar gula darah di analisis dengan uji 

korelasi pearson didapatkan nilai p=0,001 dan nilai korelasi r= -0,433. Nilai p < 

0,05 menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan 

kadar gula darah pasien diabetes melitus tipe 2. Nilai korelasi r = -0,433 

menunjukkan adanya korelasi berkekuatan sedang yang berpola negatif antara 

kedua variabel. Nilai korelasi yang berpola negatif memiliki arti semakin berat 

aktifitas yang dilakukan, maka semakin rendah kadar gula darah puasanya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan 

dapat diterima. 

Penyerapan glukosa oleh jaringan tubuh pada saat istirahat membutuhkan 

insulin, sedangkan pada otot yang aktif tidak disertai kenaikan kadar insulin 

walaupun kebutuan glukosa meningkat. Hal ini dikarenakan pada waktu seseorang 

beraktivitas fisik, terjadi peningkatan kepekaan reseptor insulin di otot yang aktif. 

Masalah utama yang terjadi pada diabetes melitus tipe 2 adalah terjadinya 



resistensi insulin yang menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Saat 

seseorang melakukan aktivitas fisik, akan terjadi kontraksi otot yang pada 

akhirnya akan mempermudah glukosa masuk ke dalam sel. Hal tersebut berarti 

saat seseorang beraktivitas fisik, akan menurunkan resistensi insulin dan pada 

akhirnya akan menurunkan kadar gula darah (Ilyas, 2011). 

Menurut Plotnikoff (2006) dalam Canadian Journal of Diabetes, aktivitas 

fisik merupakan kunci dalam pengelolaan diabetes melitus terutama sebagai 

pengontrol gula darah dan memperbaiki faktor resiko kardiovaskuler seperti 

menurunkan hiperinsulinemia, meningkatkan sesnsitifitas insulin, menurunkan 

lemak tubuh, serta menurunkan tekanan darah. Aktivitas fisik sedang yang teratur 

berhubungan dengan penurunan angka mortalitas sekitar 45-70% pada populasi 

diabetes melitus tipe 2 serta menurunkan kadar HbA1c ke level yang bisa 

mencegah terjadinya komplikasi. Aktivitas fisik minimal 150 menit setiap minggu 

yang terdiri dari latihan aerobic, latihan ketahanan maupun kombinasi keduanya 

berkaitan dengan penurunan kadar HbA1c pada penderita diabetes melitus tipe 2 

(Umpierre et al., 2011). 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dengan 

p=0,001 dan r=-0,433. 
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