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ABSTRACT 

  

Background: The prevalence of diabetic patients is increasing every year and it is 

estimated by 2030 the prevalence of diabetes worldwide will increase to double 

with the highest incidence in the population aged ≥60 years or older group. 

Organ selderly in physiological processes of eldery organ will decrease the 

function of the risk of causing avariety of degenerative diseases such as 

hypertension, obesity and diabetes mellitus. 

Objective:To determine the correlation of age, body mass index and blood disease 

in the elderly in the village of Subdistrict Colomadu Baturan. 

ResearchMethods: The study was an observational crossectional study design. 

The study population was all recorded Baturan village elderly in the village 

elderly Baturan neighbor hood health center. Total sample of 42 people who met 

the inclusion criteria. 

Result:The result of Univariate analysis showed high blood glucose levels in 

middle elderly (58,8%), obesity respondence (61,5%) and respondence with 

normal blood disease (64%). The result of bivariate analysis correlation of age is 

(p =0.954), body mass index (p =0.234) and blood disease (p =0.874.) 

Conclusion:All of observational variables is age, body mass index and blood 

disease with blood glucose levels didn’t indicated the existence of a significant 

correlation. All of variables had p value ≥0,05. 

Keywords: Body Mass Index, Blood Disease, blood glucose levels, Elderly. 
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PENDAHULUAN 

       Peningkatan taraf kesehatan 

pada masyarakat di Indonesia, 

berakibat pada usia harapan 

hidup yang diiringi oleh 

pertambahan jumlah kelompok 

usia lanjut (usila/lansia). Usia 

harapan hidup ini menjadi salah 

satu indikator atau alat ukur 

derajat kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Populasi lansia 

termasuk pada golongan atau 

kategori usia tidak produktif. 

Populasi usia tidak produktif 

akan menjadi beban bagi 

populasi usia produktif, sehingga 

diperlukan perhatian yang baik 

pada kelompok usia ini (Badriah, 

2011). 



Menua adalah proses 

fisiologis yang akan terjadi pada 

semua orang dengan mekanisme 

yang berbeda pada setiap 

individu. Pada proses fisiologis 

ini organ tubuh akan mengalami 

penurunan fungsi sehingga 

menimbulkan berbagai masalah 

pada lansia. Seiring dengan 

penurunan fungsi organ tubuh 

maka, risiko terjadinya penyakit 

degeneratif akan meningkat. 

Penyakit degeneratif yang sering 

terjadi pada lansia antara lain 

hipertensi, obesitas dan diabetes 

melitus (Badriah, 2011).  

Diabetes melitus biasa 

disebut dengan the silent killer 

karena penyakit ini dapat 

menimbulkan dampak pada 

semua organ tubuh dan 

menimbulkan berbagai macam 

keluhan. Tahun 2030 

diperkirakan prevalensi DM 

diseluruh dunia akan meningkat 

menjadi dua kali lipat. Jumlah 

penderita DM di Indonesia pada 

tahun 2002 mencapai 8,43 juta 

jiwa dan diperkirakan mencapai 

21,257 juta jiwa pada tahun 

2030. Prevalensi DM tertinggi 

terdapat pada penduduk usia ≥60 

tahun dengan insiden tertinggi 

pada kelompok lansia (Khairani, 

2007). Menurut Riskesdas 

(2007), prevalensi DM adalah 

sebesar 1,1% dan tercatat 

sebanyak 17 propinsi dengan 

prevalensi DM diatas prevalensi 

nasional salah satunya adalah 

propinsi jawa tengah yaitu 

sebesar 1,3% dengan diagnosis 

tenaga medis atau dengan gejala. 

Menurut Nabyl (2012), 

obesitas termasuk diet tinggi 

lemak dan rendah serat, kurang 

aktifitas fisik, usia, serta faktor 

stres seperti tekanan darah dan 

pola makan mempunyai 

pengaruh cukup besar dalam 

penyebab terjadinya DM tipe 2. 

Menurut Adamo (2008), kadar 

leptin (hormon yang 

berhubungan dengan obesitas) 

dalam tubuh akan meningkat 

pada seseorang yang mengalami 

kelebihan berat badan, sedangkan 

menurut Kaban (2007), individu 

dengan risiko obesitas 

mempunyai intake kalori berlebih 

sehingga insulin yang diproduksi 

sel β pankreas tidak cukup untuk 

menyeimbangkan intake kalori. 

Penelitian Wiardani dan 

Kusumayanti (2010), individu 

dengan obesitas juga akan 

mengalami peningkatan 

pelepasan asam lemak bebas 

(Free Fatty Acid/FFA) yang akan 

menghambat kerja insulin 

sehingga terjadi kegagalan 

ambilan glukosa ke dalam sel dan 

mengakibatkan peningkatan 

glukosa darah. Menurut 

PERKENI dalam Kemenkes 

(2010), individu dikatakan 

obesitas jika memiliki nilai IMT 

≥25. 

Diabetes melitus juga 

memiliki hubungan yang 

bermakna dengan tekanan darah. 

Menurut Rakhmadany dalam 

Puspitasari (2011), hal ini 

disebabkan karena adanya 

abnormalitas pada sistem renin 

angiotensin. Sel endotelial 

terdapat di dalam renin 

angiotensin yang bertugas 

mensintesis substansi bioaktif 

yang mengatur struktur fungsi 

pembuluh darah. Menurut Zieve 

dalam Trisnawati dan Setyorogo 



(2013), DM tipe 2 yang 

disebabkan oleh hipertensi 

disebabkan karena terjadi 

kekakuan dan penebalan 

pembuluh darah serta disfungsi 

endotel yang disebabkan oleh 

proses penuaan. Hal ini 

menyebabkan pembuluh darah 

arteri dan diameter pembuluh 

darah menyempit, sehingga 

proses transportasi glukosa dalam 

darah terganggu. 

Jumlah lansia yang menderita 

DM tipe 2 menurut hasil survei 

pendahuluan Hasil survei 

pendahuluan di empat posyandu 

yang ada di  Desa Baturan 

Kecamatan Colomadu, jumlah 

lansia yang menderita penyakit 

DM adalah sebanyak 10,6% dari 

jumlah total populasi lansia 403 

yang tercatat di posyandu lansia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

Bulan 15-17 September 2014, 

sedangkan tempat penelitian 

dilaksanakan di Desa Baturan 

Colomadu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah lansia usia 

50-71 tahun yaitu sebanyak 42 

balita.  

Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini 

menggunakan sistem consecutive 

Sampling. Kriteria inklusi lansia 

yang tinggal di Desa Baturan, 

berusia 50-71 tahun, tercatat di 

posyandu lansia Desa Baturan. 

Data dalam penelitian ini 

meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu 

identitas responden, data usia 

lansia, data berat badan, data 

tinggi badan dan tekanan darah. 

Data sekunder meliputi data 

gambaran umum Desa Baturan, 

data diagnosa DM dan kadar 

GDS dari buku laboratorium 

posyandu lansia Desa Baturan.  

Data antropometri 

diperoleh dengan cara mengukur 

berat badan dan tinggi badan 

langsung. Data tekanan darah dan 

kadar GDS diukur langsung oleh 

bidan desa sedangkan data usia 

diperoleh dengan wawancara 

langsung kepada responden. Usia 

dikategorikan menjadi dua yaitu 

lansia tengah 45-59 tahun dan 

lansia 60-74 tahun. Nilai indeks 

massa tubuh dikategorikan 

menjadi empat yaitu IMT kurang 

<18,5, IMT normal 18,5-22,9, 

IMT lebih 23-29,9 dan IMT 

obesitas 25->30. Tekanan darah 

dikategorikan menjadi dua yaitu 

hipertensi ≥140/≥91mmHg dan 

normal <140/<91 mmHg. Kadar 

GDS dikategorikan menjadi dua 

yaitu GDS tinggi ≥200mg/dl dan 

GDS normal <200mg/dl. 

  Pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan 

program komputer software 

SPSS 17. Untuk mengetahui 

hubungan usia, indeks massa 

tubuh dan tekanan darah dengan 

kadar gula darah menggunakan 

Range Spearment yang 

sebelumnya telah diuji 

kenormalan dengan Kolmogorov 

Smirnov. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Subyek 

Penelitian 

Responden yang diambil 

saat penelitian di Desa Baturan 



Kecamatan Colomadu adalah 

sebanyak 42 orang. Responden 

berjenis kelamin perempuan 

lebih mendominasi karena pada 

keempat posyandu lansia di Desa 

Baturan paling banyak adalah 

lansia berjenis kelamin 

perempuan dibanding lansia 

berjenis kelamin laki-laki. Lansia 

perempuan lebih aktif datang ke 

posyandu pada setiap pertemuan 

dibandingkan lansia laki-laki. 

Persentase jumlah responden 

laki-laki dan perempuan yang 

diambil pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dibawah 

ini : 

 

 
Gambar. 3 

Distribusi responden berdasarkan 

karakteristik jenis kelamin 

 

Responden yang diambil 

pada penelitian ini lebih 

didominasi oleh responden 

berjenis kelamin perempuan 

dibandingkan laki-laki. 

Responden perempuan dua kali 

lebih banyak dibandingkan 

responden laki-laki.  

       Karakteristik responden yang 

diambil dalam penelitian selain 

jenis kelamin adalah karakteristik 

usia. Usia minimal lansia yang 

masuk kriteria lansia di posyandu 

lansia Desa Baturan adalah 50 

tahun. Usia 50 tahun ini jika 

berdasarkan pengelompokan 

lansia menurut WHO termasuk 

dalam kelompok lansia tengah 

atau usia pertengahan. 

Persentase jumlah lansia 

berdasarkan pengelompokan usia 

dapat dilihat pada gambar. 2 

dibawah ini : 

 

 
 

Gambar. 4 

Distribusi responden 

berdasarkan karakteristik 

usia 

Responden yang diambil 

sesuai dengan kriteria inklusi 

pada penelitian ini lebih banyak 

yang tergolong pada kelompok 

atau kategori lansia yaitu rentang 

usia 60-74 tahun dibandingkan 

dengan kelompok lansia tengah.  

       Nilai indeks massa tubuh 

yang dihasilkan di empat 

posyandu lansia Desa Baturan 

dengan jumlah sampel 42 

responden diperoleh hasil yang 

bervariasi. Gambaran nilai indeks 

massa tubuh responden dapat 

dilihat pada gambar. 3 berikut ini 

: 
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Gambar. 5 

Gambaran nilai indeks massa 

tubuh responden 

Nilai indeks massa tubuh 

responden dengan kategori 

kurang tergolong sedikit yaitu 

4,8%, sedangkan nilai indeks 

massa tubuh paling banyak 

adalah pada kategori IMT lebih 

yaitu 35,7%.  

       Tekanan darah responden 

yang diteliti digolongkan menjadi 

dua kategori yaitu, normal dan 

hipertensi. Hasil pemeriksaan 

tekanan darah pada responden 

dapat digambarkan pada gambar. 

4 sebagai berikut : 

 

 

Gambar 6 
Gambaran Tekanan Darah 

Responden 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari gambaran tekanan 

darah responden tersebut 

menunjukkan bahwa responden 

dengan tekanan darah normal 

lebih banyak daripada responden 

dengan kategori tekanan darah 

tinggi atau hipertensi. 

       Kadar gula darah responden 

yang diteliti digolongkan menjadi 

dua kategori yaitu, normal dan 

tinggi. Hasil pemeriksaan kadar 

gula darah pada responden dapat 

digambarkan pada gambar. 5 

sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar. 7 

Gambaran Kadar Gula Darah 

Sewaktu (GDS) Responden 

 

Hasil dari pemeriksaan GDS 

responden digambarkan bahwa 

GDS ≥200mg/dl (tinggi) lebih 

banyak dibandingkan dengan 

responden dengan GDS normal. 

Hasil penelitian yang 

diperoleh dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

0%

100%

4.8 28.6 35.7 31 

0%

100%

Tinggi Normal

57.1 42.9 

0%

50%

100%

40.5 59.5 



1. Gambaran GDS Berdasarkan 

Usia 

 
Gambar. 8 

Gambaran Kadar GDS 

berdasarkan usia 

Responden dengan GDS yang 

tinggi banyak ditempati oleh usia 

lansia tengah, sedangkan GDS 

normal 1,7 lebih banyak 

ditempati oleh usia lansia.  

2. Gambaran GDS Berdasarkan 

Indeks Massa Tubuh 

 
 

Gambar. 9 

Gambaran kadar GDS 

berdasarkan indeks massa 

tubuh 

      Responden dengan GDS tinggi 

banyak ditempati oleh responden 

dengan IMT obesitas kemudian 

disusul oleh responden dengan 

IMT lebih. Nilai GDS normal 

lebih banyak ditempati oleh 

responden dengan IMT kurang 

dan IMT normal.  

3. Gambaran GDS Berdasarkan 

tekanan darah 

 
Gambar. 10 

Gambaran GDS berdasarkan 

tekanan darah 

Responden dengan GDS tinggi 

lebih banyak ditempati oleh 

responden dengan tekanan darah 

normal yaitu sebanyak 64% dan 

GDS normal lebih banyak 

terdapat pada responden dengan 

hipertensi.  

        Usia sangat mempengaruhi 

keadaan fisiologis seseorang 

terutama dalam hal metabolisme. 

Kemunduran fungsi organ tubuh 

akan menyebabkan metabolisme 

tidak optimal dan memicu 

berbagai macam penyakit 

degeneratif seperti diabetes 

melitus. Kesehatan lansia perlu 

dijaga dengan memperhatikan 

faktor-faktor penyebab terjadinya 

gangguan kesehatan lansia. 

Tabel. 8 

Hubungan usia dengan kadar 

GDS 

 
Mean±SD Nilai p 

 

Usia 

(tahun) 

60.45±5.562 
0,954 

GDS 

(mg/dl) 

262.36±103.071 
 

 

       Analisis statistik uji 

hubungan menggunakan uji Rank 

Spearment menghasilkan nilai p 

= 0,954. Berdasarkan data 

0%

50%

100%

Lansia
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58.8 57.1 

41.2 42.9 GDS
normal

GDS tinggi

0%

50%

100%

50 50 40 38.5 

50 50 60 61.5 

GDS tinggi

GDS normal

0%

100%

Hipertensi Normal

52.9 36 

47.1 64 

GDS tinggi

GDS normal



tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai p value ≥0,05 maka, H0 

diterima yang berarti tidak ada 

hubungan antara usia dengan 

kadar gula darah sewaktu (GDS). 

Rata-rata usia responden yang 

diteliti adalah 60 tahun.  

       Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian 

Trisnawati at.al (2013) yang 

menyatakan bahwa usia 

meningkatkan kejadian DM tipe 

2 karena penuaan dapat  

menurunnyasensifitas insulin 

sehingga mempengaruhi kadar 

glukosa dalam darah tidak dapat 

dimetabolisme secara optimal. 

Semakin bertambahnya usia 

maka, individu akan mengalami 

akan mengalami penyusutan sel-

sel β yang progresif. Organ tubuh 

yang melemah akan mengalami 

penurunan fungsi organ tubuh 

pada lansia termasuk sel β 

pankreas yang bertugas 

menghasilkan insulin. Sel β 

pankreas dapat mengalami 

degradasi sehingga menyebabkan 

hormon insulin yang dihasilkan 

terlalu sedikit sehingga kadar 

glukosa darah naik.  

       Hasil penelitian terhadap 

usia tidak menunjukkan adanya 

hubungan disebabkan karena 

adanya kemungkinan bias yang 

terjadi. Usia lansia yang diambil 

pada penelitian disesuaikan 

dengan usia minimal yang 

dimasukkan dalam kelompok 

posyandu lansia dan kriteria 

inklusi. Batas usia lansia yang 

diambil sebagai sampel adalah 

50-71 tahun sehingga tidak 

cukup untuk mewakili populasi 

lansia yang ada di Desa Baturan 

dan mempengaruhi hasil 

penelitian. Nilai maksimum pada 

kadar GDS cukup besar yaitu 

547mg/dl, hal ini dikarenakan 

kadar gula darah sewaktu 

dipengaruhi oleh asupan makan 

yang baru saja dimakan sesaat 

sebelum pemeriksaan kadar gula 

darah. 

Tabel. 9 

Hubungan IMT dengan kadar 

GDS 

 Mean±SD 

Nilai 

p 

 

IMT     24.961±4.616 0,234 

GDS 

(mg/dl) 

262.36±103.071 
 

 

       Variabel kedua yang diteliti 

pada penelitian ini adalah 

variabel IMT yang juga tidak 

menunjukkan adanya hubungan 

dengan kadar gula darah seperti 

pada variabel sebelumnya. Hasil 

yang diperoleh adalah nilai p = 

0,234 yang berarti ≥0,05 

sehingga H0 diterima. Rata-rata 

nilai IMT yang dihasilkan pada 

penelitian ini adalah 24,961. 

       Hasil ini tidak serasi dengan 

analisis univariat dari variabel 

yang menunjukan bahwa 

sebanyak 61,5% responden lansia 

memiliki kadar GDS tinggi. 

Variabel IMT dan kadar gula 

darah yang tidak berhubungan 

tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Adnan at.al (2013) 

yang menunjukan bahwa terdapat 

hubungan antara IMT dengan 

kadar gula darah. Nilai IMT 

semakin tinggi maka, semakin 

tinggi pula kadar gula darahnya. 

Bias yang mungkin terjadi dan 



mempengaruhi hasil analisis 

adalah pola makan dan aktifitas 

fisik yang juga memiliki 

kontribusi dalam nilai IMT tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

Menurut Adamo (2008) individu 

dengan berat badan berlebih akan 

mengalami peningkatan kadar 

leptin (hormon yang gen 

obesitas). Hormon leptin akan 

akan menghambat fosforilasi 

insulin reseptor substrat yang 

menyebabkan ambilan glukosa 

terhambat sehingga terjadi 

peningkatan kadar glukosa dalam 

darah. Menurut Wiardani dan 

Kusumayanti (2010). Pada 

individu obesitas selain akan 

mengalami peningkatan kadar 

leptin juga akan mengalami 

peningkatan asam lemak bebas 

atau FFA  yang menyebabkan 

kerja insulin terhambat dan 

ambilan glukosa terganggu 

sehingga memicu peningkatan 

glukosa hepatik melalui proses 

glukoneogenesis. 

 

Tabel. 10 

Hubungan tekanan darah dengan 

kadar GDS 

 Mean±SD 

Nilai 

p 

 

Tekanan 

darah 

134.21±21.663 
0,874 

GDS 

(mg/dl) 

262.36±103.071 
 

 

       Hasil analisis hubungan 

variabel tekanan darah dengan 

GDS adalah nilai p = 0,874. Nilai 

p value ini ≥0,05 sehingga H0 

diterima yang berarti bahwa, 

tidak ada hubungan antara 

tekanan daranh dengan kadar 

GDS. Rata-rata tekanan darah 

sistole responden yang dihasilkan 

pada penelitian ini adalah 

134,21mmHg. Nilai maksimum 

yang dihasilkan pada variabel 

tekanan darah adalah 181mmHg, 

hasil ini cukup tinggi karena 

selain dipengaruhi factor usis 

tekanan darah juga dipengaruhi 

oleh aktifitas fisik sesaat sebelum 

dilakukan pemeriksaan. 

       Tekanan darah dapat 

mempengaruhi kadar gula darah 

lansia karena individu yang 

sudah lanjut usia akan 

mengalami penebalan, kekakuan 

pembuluh darah dan disfungsi 

endotel akibat dari proses 

penuaan. Hasil analisis ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian 

Trisnawati dan Setyorogo (2013), 

menunjukan bahwa individu 

yang memiliki tekanan darah 

tinggi berisiko 6,85 kali lebih 

besar menderita DM dibanding 

orang yang tidak hipertensi. 

       Hasil yang menunjukan 

bahwa tekanan darah tidak 

mempunyai hubungan dengan 

kadar gula darah disebabkan 

karena pemberian terapi obat 

capthropil. Lansia yang 

terdeteksi tekanan darah tinggi 

diberikan terapi obat saat periksa 

di puskesmas ataupun saat di 

posyandu lansia.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Hasil penelitian hubungan 

usia,IMT dan tekanan darah 

dengan kadar gula darah pada 

lansia di Desa Baturan yang telah 



dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai p pada variabel usia adalah 

0,954 sehingga tidak ada 

hubungan antara usia dengan 

kadar gula darah pada lansia di 

Desa Baturan.  

2. Nilai p pada variabel indeks 

massa tubuh adalah 0,234 

sehingga tidakada hubungan 

antara indeks massa tubuh 

dengan kadar gula darah pada 

lansia di Desa Baturan. 

3. Nilai p pada variabel tekanan 

darah adalah 0,874 sehingga 

tidakada hubungan antara 

tekanan darah dengan kadar gula 

darah pada lansia di Desa 

Baturan. 

4. Hasil penelitian yang tidak 

signifikan dikarenakan adanya 

bias dan keterbatasan penelitian. 

 

Saran  

1. Lansia sebaiknya selalu rutin 

memeriksakan gula darah agar 

dapat mengantisipasi akibat dari 

hipo atau hiperglikemi. 

Pengaturan pola makan, aktifitas 

fisik dan pengelolaan faktor stres 

juga perlu diperbaiki untuk 

mengontrol kesehatan.  

2. Pemeriksaan HbA1C juga perlu 

dilakukan selain pemeriksaan 

kadar gula darah untuk 

mendiagnosa diabetes. 

3. Penyuluhan dari puskesmas perlu 

dilakukan untuk menambah 

pengetahuan para lansia tentang 

dampak atau penyakit yang dapat 

ditimbulkan dari obesitas, 

hipertensi dan dan komplikasi 

DM tipe 2.  
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