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Abstrak 

Komplikasi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dapat membahayakan bagi tubuh 
penderitanya apabila tidak ditangani dengan baik, diabetes melitus dapat menyebabkan komplikasi 
seperti gagal ginjal, retinopati diabetik, ulkus diabetes melitus serta hipertensi yang berbahaya bagi 
tubuh. Salah satu usaha untuk mengendalikan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 adalah 
olahraga.  Olah raga berdampak pada perbaikan sensitivitas insulin sehingga mampu  
menggendalikan glukosa darah. Dampak olah raga terhadap sensitivitas insulin tidak bersifat 
menetap, sehingga olah raga yang dilakukan pasien diabetes mellitus tipe 2 harus bersifat rutin. 
Penelitian ini bertujuan meneliti hubungan  olah raga terhadap kejadian komplikasi diabetes militus 
Tipe 2 pada pasien di Poli Dalam  RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sample penelitian adalah pasien 
diabetes di Poli Dalam RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa tengah tahun 2015. Sampel penelitian 
sebanyak 42 responden dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan 
panduan wawancara yang dianalisis menggunakan uji korelasi Kendal Tau. Hasil penelitian dengan 
uji Kendal Tau diperoleh nilai ρhitung sebesar -0,420 (p-value 0,001) sehingga keputusan uji adalah 
H0 ditolak. Kesimpulan penelitian adalah (1) sebagian besar Pasien DM tipe 2 di Poli Dalam  RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta melakukan olahraga dengan kategori kurang, (2) separuh pasien DM tipe 2 
di Poli Dalam  RSUD Dr. Moewardi Surakarta mengalami komplikasi, dan (3) terdapat hubungan 
antara olah raga dengan kejadian komplikasi diabetes militus Tipe 2 pada pasien di Poli Dalam  
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Kata kunci: olah raga, komplikasi, pasien DM tipe 2 
 
 
CORRELATION SPORTS WITH EVENTS COMPLICATIONS IN DIABETES MELLITUS TYPE 2 

AT DR. MOEWARDI HOSPITAL OF SURAKARTA 
 

By: 
Ratih Saralangi 

 
Complications in patients with type 2 diabetes mellitus sufferers may be harmful to the 

body if not treated properly, diabetes can lead to complications such as kidney failure, diabetic 
retinopathy, diabetic ulcers and hypertension that are harmful to the body. One attempt to control 
the quality of life of patients with diabetes mellitus type 2 is a sport. Exercise affects the 
improvement in insulin sensitivity so as to control blood glucose. The impact of sport on insulin 
sensitivity is not settled, so that sports that do patients with type 2 diabetes mellitus should be 
routine. This study aims to examine the relationship of sports to the incidence of complications of 
Type 2 diabetes mellitus in patients at Poli In Hospital Dr. Moewardi Surakarta. This research is 
descriptive analytic with cross sectional approach. Sample of research is diabetes patients in Poli In 
Hospital Dr. Moewardi central Java province in 2015. The research samples were 42 respondents 
using purposive sampling technique. Collecting data using interview quide were analyzed using 
correlation Kendal Tau. The results of research to test Kendal Tau obtained ρobs -0.420 (p-value 
0.001) so the test decision was H0 rejected.Conclusion of the study were (1) the majority of patients 
with type 2 diabetes in Poli In Hospital Dr. Moewardi Surakarta exercise with less category, (2) half 
of patients with type 2 diabetes mellitus in Poli In Hospital Dr. Moewardi Surakarta had 
complications, and (3) there was a relationship between the sport with the incidence of 
complications of Type 2 diabetes mellitus in patients at Poli In Hospital Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Keywords: sport, complications, type 2 diabetes patients 
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PENDAHULUAN 
 

Diabetes mellitus merupakan kerusakan metabolisme dengan ciri 
hiperglikemi yang berkaitan dengan ketidakseimbangan metabolisme 
karbohidrat, lemak serta protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin 
atau penurunan sensitivitas insulin maupun keduanya serta dapat menyebabkan 
komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular dan neuropati (Yuliana, E 2009). 
Komplikasi tersebut bisa membahayakan bagi tubuh penderitanya apabila tidak 
ditangani dengan baik, diabetes melitus dapat menyebabkan komplikasi seperti 
gagal ginjal, retinopati diabetik, ulkus diabetes melitus serta hipertensi yang 
berbahaya bagi tubuh. 

Diabetes melitus juga salah satu penyakit yang telah menjadi masalah 
kesehatan global. Penderita diabetes mellitus di dunia mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Data statistik organisasi kesehatan dunia menunjukkan 
jumlah penderita diabetes mellitus di dunia sekitar 194 juta dan diprediksikan 
akan mencapai 333 juta jiwa tahun 2025 dan setengah dari angka tersebut terjadi 
di negara berkembang terutama di Indonesia. Di Asia Tenggara terdapat 46 juta 
jiwa dan diprediksikkan men.ingkat hingga 119 juta jiwa (WHO, 2008). Di 
Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 diperkirakan akan menjadi 21,3 juta 
pada tahun 2030. Jumlah penderita di Indonesia yang menderita penyakit 
diabetes mellitus Tipe 2 sebesar 5,7% dari keseluruhan jumlah penduduk dan 
1,1% diantaranya meninggal dunia karena diabetes mellitus tipe 2 (Depkes, 
2011).  

Laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian 
Kesehatan (Riskesdas) tahun 2013 menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi 
penderita diabetes melitus pada tahun 2007 yaitu 1,1% meningkat pada tahun 
2013 menjadi 2,4%.  Sementara itu prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter 
atau gejala pada tahun 2013 sebesar 2,1% prevalensi yang tertinggi adalah pada 
daerah Sulawesi Tengah (3,7%) dan paling rendah pada daerah Jawa Barat 
(0,5%).  Data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 prevalensi DM 
adalah 0,6%. Data Riskesdas  tersebut menyebutkan bahwa prevalensi penderita 
DM cenderung meningkat pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, 
dimana terjadi peningkatan prevalensi penyakit DM sesuai dengan pertambahan 
umur namun pada umur ≥ 65 tahun prevalensi DM cenderung menurun. 
Prevalensi DM cenderung lebih tinggi bagi penderita yang tinggal di perkotaan 
dibandingkan dengan di pedesaan.  Ditinjau dari segi pendidikan menurut 
Riskesdas bahwa prevalensi DM cenderung lebih tinggi pada masyarakat 
dengan tingkat pendidikan tinggi (Riskesdas,  2013).  

 Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta prevalensi penderita Diabetes 
mellitus tahun 2005 sebesar 3008 per 100.000 penduduk dan meningkat pada 
tahun 2006 menjadi 4506 per 100.000 penduduk, sedangkan jumlah penderita 
Diabetes mellitus pada tahun 2005 sebesar 43.312 orang dan meningkat pada 
tahun 2006 menjadi 46.465 orang. Data jumlah pasien DM tipe 2 rawat jalan di 
Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta pada tahun 2013 sebanyak 8.118 pasien. 
Pada tahun  2014 sebanyak 8.091 pasien dan tahun 2015 dari bulan Januari 
sampai dengan Mei 2015 pasien DM rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta sebanyak 3.150 pasien. 

Hasil studi pendahuluan peneliti terhadap 10 orang pasien diabetes militus 
tipe 2 rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta menunjukkan bahwa terdapat 
4 orang yang menyatakan memiliki aktivitas olah raga dalam kategori ringan yaitu 
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berjalan kaki pagi hari dan bersepeda. Sedangkan 6 orang lainnya menyatakan 
tidak berani berolah raga karena merasa lelah.  

Pada Diabetes Melitus tipe II, pankreas, pankreas masih dapat membuat 
insulin, tetapi kualitas insulin yang dihasilkan buruk dan tidak dapat berfungsi 
dengan baik sebagai kunci untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya, 
glukosa dalam darah meningkat. Kemungkinan lain terjadinya Diabetes Melitus 
tipe 2 adalah sel jaringan tubuh dan otot penderita tidak peka atau sudah resisten 
terhadap insulin (insulin resistance) sehingga glukosa tidak dapat masuk ke 
dalam sel dan akhirnya tertimbun dalam peredaran darah. Keadaan ini umumnya 
terjadi pada pasien yang gemuk atau mengalami obesitas. Maka hal utama yang 
diperlukan adalah pengendalian Diabetes Melitus dengan pedoman 4 pilar 
pengendalian Diabetes Melitus, yang terdiri dari edukasi, pengaturan makan, 
olahraga, kepatuhan pengobatan dengan tujuan agar penyandang Diabetes 
Melitus dapat hidup lebih lama, karena kualitas hidupnya dapat dijaga 
(PERKENI, 2011). 

Olahraga merupakan suatu program latihan jasmani dengan tujuan 
mengurangi resistensi insulin sehingga kerja insulin lebih baik dan mempercepat 
pengangkutan glukosa masuk ke dalam sel untuk kebutuhan energi. Olahraga 
secara teratur 3- 4 kali seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit dapat 
menjaga kebugaran dan menurunkan berat badan. Selain itu, dapat untuk 
memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa 
darah. Latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, 
jogging, dan berenang. Pasien dengan intensitas latihan jasmani yang tepat 
dapat mengurangi resiko komplikasi diabetes melitus (Ilyas, 2009). 

Studi pendahuluan peneliti pada 10 pasien DM tipe 2 di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta menunjukkan terdapat 4 orang yang aktif berolah raga dengan durasi 
yang ringan dan 6 lainnya tidak berolah raga. Berdasarkan fenomena tersebut 
peneliti melakukan penelitian dengan judul hubungan olah raga dengan kejadian 
komplikasi diabetes militus Tipe 2  di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan olah raga 
terhadap kejadian komplikasi diabetes militus Tipe 2 pada pasien di Poli Dalam  
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Diabetes Mellitus 

Diabetes Melitus (DM) merupakan gangguan metabolisme yang secara 
genetis dan klinis termasuk heterogen yang ditandai dengan manifestasi seperti 
hilangnya toleransi karbohidrat (Price & Wilson, 2005). Lireratur lain 
menyebutkan bahwa DM adalah penyakit sistemis, kronis dan multifactorial yang 
ditandai dengan hiperglikemia dengan hiper lipidemia (Marry Baradero, et al., 
2009). Sedangkan Prince & Wilson (2006) menyatakan bahwa DM merupakan 
suatu penyakit kronis yang mempunyai dampak negatif terhadap fisik maupun 
psikologis klien, gangguan fisik yang terjadi seperti poliuria, polidipsia, polifagia, 
mengeluh lelah dan mengantuk. 

Faktor genetik yang diperkirakan memegang peranan penting dalam 
proses terjadinya resistensi insulin adalah usia, pola makan, obesitas, riwayat 
keluarga, kelompok etnik, merokok, jenis kelamin, olahraga, dan konsumsi kopi 
dan kofein (Hadisaputro S, 2007). 
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Komplikasi Diabetes Mellitus 

Komplikasi-komplikasi yang terjadi pada klien DM dapat di klasifikasikan 
menjadi dua, yaitu: komplikasi akut dan komplikasi kronis. 

Komplikasi akut merupakan komplikasi yang harus ditiandak cepat atau 
memerlukan pertolongan dengan segera. Adapun kompliksai kronis merupakan 
komplikasi yang timbul setelah penderita mengalami DM selama 5-10 tahun atau 
lebih. 

Komplikasi akut meliputi ketoasidosis diabetika (DKA), koma non-ketosis 
hyperosmolar (koma hiperglikemia), dan hiperglikemia. Sementara komplikasi 
kronis meliputi komplikasi mikrovaskuler (komplikasi di mana pembuluh-
pembuluh rambut kaku atau menyempit sehingga organ yang seharusnya 
mendapatkan suplai darah dari pembuluh-pembuluh tersebut menjadi 
kekurangan suplai) dan komplikasi makrovaskuler (komplikasi yang mengenai 
pembuluh darah arteri yang lebih besar sehingga terjadi aterosklerosis) 
(Mahendra, et al., 2008) 

Beberapa kerusakan dan gangguan yang terjadi akibat komplikasi DM 
antara lain (1) kerusakan pada pembuluh darah (vasculopathy), (2) gangguan 
fungsi jantung, (3) gangguan fungsi pembuluh otak. (4) gangguan pembuluh 
darah di kaki, (5) tidak stabilnya tekanan darah, (6) gangguan pada sistem saraf, 
(7) gangguan mata (retinopathy), dan (8) gangguan ginjal (nefropathy).  

 
Olahraga 

Olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik. Olahraga adalah 
serangkaian gerak tubuh yang teratur, terencana dan terukur untuk memelihara 
gerak (yang berarti mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan 
gerak (yang berarti meningkatkan kualitas hidup) (Muhajir, 2007). 

Manfaat olah raga bagi pasien DM antara lain (1) meningkatkan kerja dan 
fungsi jantung, paru dan pembuluh darah, (2) meningkatkan pembuluh darah 
kolateral, (3) meningkatkan HDL kolesterol, (4) mengurangi aterosklerosis, dan 
(5) meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. 

 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, 
yang merupakan rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau 
pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) (Arikunto, 2010). Penelitian ini 
bertujuan menganalisis hubungan olah raga dengan kejadian komplikasi diabetes 
militus Tipe 2  di RS Dr. Moewardi Surakarta. 
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Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian adalah seluruh pasien diabetes di Poli Dalam RSUD Dr. 

Moewardi Provinsi Jawa tengah tahun 2015. Sampel penelitian sebanyak 42 
pasien DM di Poli Dalam RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa tengah tahun 2015 
dengan teknik purposive sampling. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa lembar wawancara. 
 
Analisis Data  

Analisa data pada penelitian ini adalah bivariat. Untuk dapat menguji dan 
menganalisa data digunakan tehnik korelasi kendal tau. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariate 
 
Deskripsi Olahraga 
 
Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Olahraga 

Olah raga  Frek  % 
Tidak olahraga 
Olahraga kurang 
Olahraga cukup  

13 
21 
8 

31 
50 
19 

Total  42 100,0 
 

Deskripsi Komplikasi DM Tipe 2 
Tabel 2.  Distribusi Frekuensi DM Tipe 2 

Komplikasi DM Frek % 
Tidak komplikasi 
Komplikasi minimal 

21 
21 

50 
50 

Total  42 100,0 
 

Analisis Bivariat 
 
Hubungan Olahraga terhadap Kejadian Komplikasi DM tipe 2 
Tabel 3.  Hasil Uji Kendal Tau Hubungan Olahraga terhadap Kejadian 

Komplikasi DM tipe 2 
 

Olah raga 
Tidak komplikasi Komplikasi 

minimal 
 

F % F % 
Tidak olahraga 3 23 10 77 ρ 

p value 
= -0,420 
= 0,001 Kurang 11 52 10 48 

Cukup  7 88 1 12 
Total 21 50 21 50 

 
Berdasarkan hasil tabel 3 terlihat bahwa pada responden yang tidak  

melakukan olahraga sebagian besar mengalami komplikasi minimal yaitu 
sebanyak 10 responden (77%) dan tidak komplikasi sebanyak 3 responden 
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(23%), pada responden dengan olahraga kurang sebagian besar tidak 
mengalami komplikasi sebanyak 11 responden (52%) dan mengalami komplikasi 
minimal sebanyak 10 responden (48%), sedangkan pada responden dengan 
olahraga cukup sebagian besar tidak mengalami komplikasi sebanyak 7 
responden (88%) dan mengalami  komplikasi sebanyak 1 responden (12%). 
Distribusi kejadian komplikasi DM tipe 2 ditinjau dari kegiatan olahraga 
menunjukkan semakin baik perilaku olahraga maka kejadian komplikasi DM tipe 
2 semakin  menurun. 

Hasil uji Kendal Tau diperoleh nilai ρhitung sebesar -0,420 dengan nilai 
signifikansi 0,001 lebih rendah dari 0,05 (0,001 < 0,05) sehingga keputusan uji 
adalah H0 ditolak dan disimpulan bahwa terdapat hubungan olah raga terhadap 
kejadian komplikasi diabetes militus Tipe 2 pada pasien di Poli Dalam  RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Berdasarkan koefisien korelasi kendal Tau yang negatif (-
0,420) maka hubungan perilaku olahraga maka kejadian  komplikasi DM tipe 2 
adalah negatif, yaitu semakin baik perilaku olahraga maka kejadian komplikasi 
DM tipe 2 semakin rendah. 
 
Pembahasan 
 
Karakteristik Responden 

Distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan 
sebagian besar adalah perempuan, tampaknya perempuan memiliki risiko 
diabetes melitus lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penyakit diabetes mellitus ini 
sebagian besar dapat dijumpai pada perempuan dibandingkan laki–laki. Hal ini 
disebabkan karena perempuan memiliki LDL atau kolesterol jahat dengan tingkat 
trigliserida yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki – laki, dan juga terdapat 
perbedaan dalam melakukan semua aktivitas dan gaya hidup sehari – hari yang 
sangat mempengaruhi kejadian suatu penyakit, dan hal tersebut merupakan 
salah satu faktor risiko terjadinya penyakit Diabetes Mellitus. Jumlah lemak pada 
laki – laki dewasa rata – rata berkisar antara 15 – 20 % dari berat badan total, 
dan pada perempuan sekitar 20 – 25 %. Peningkatan kadar lipid (lemak darah) 
pada perempuan lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki, sehingga faktor risiko 
terjadinya Diabetes Mellitus pada perempuan 3-7 kali lebih tinggi dibandingkan 
pada laki – laki yaitu 2-3 kali (Suyono, 2007). Prevalensi DM pada perempuan 
dibuktikan dalam penelitian yang menyimpulkan terdapat hubungan faktor risiko 
umur, jenis kelamin, kegemukan dan hipertensi dengan kejadian DM tipe 2 
(Jelantik, 2014). 

Selanjutnya distribusi responden menurut umur menunjukkan bahwa 
distribusi tertinggi adalah usia 56- 65 tahun (lansia akhir). Peningkatan umur 
menyebabkan seseorang beresiko terhadap peningkatan kejadian DM, orang 
yang memasuki usia 55 tahun keatas, berkaitan dengan terjadinya diabetes 
karena pada usia tua, fungsi tubuh secara fisiologis menurun karena terjadi 
penurunan sekresi atau resistensi insulin sehingga kemampuan fungsi tubuh 
terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang optimal (Suyono, 
2007). Penelitian hubungan antara umur dan riwayat hidup dengan kejadian DM 
tipe 2 menunjukkan dimana orang yang berumur lebih dari 45 tahun memiliki 
resiko menderita DM tipe 2 delapan kali lebih tinggi dibandingkan orang yang 
berusia dibawah 45 tahun. Penelitian lain menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan faktor risiko umur dengan kejadian DM tipe 2 dimana sebagian besar 
berumur > 40 tahun (Kekenusa, 2013 dan Jelantik, 2014). 
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Distribusi responden menurut pendidikan menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah SMA. Tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan pengetahuan 
seseorang. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 
kesehatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam 
mempengaruhi pikiran seseorang. Seorang yang berpendidikan ketika menemui 
suatu masalah akan berusaha berfikir sebaik mungkin dalam menyelesaikan 
masalah tersebut. Orang yang berpendidikan baik cenderung akan mampu 
berfikir tenang terhadap suatu masalah (Perry & potter, 2005). 

Distribusi menurut pekerjaan menunjukkan sebagian besar responden 
adalah ibu rumah tangga.  Sejauh ini peneliti belum menemukan prevalensi 
kejadian diabetes mellitus ditinjau dari pekerjaan. Pekerjaan seseorang 
berhubungan dengan aktivitas fisik yang dilakukannya.  Aktivitas fisik adalah 
semua gerakan tubuh yang membakar kalori, misalnya menyapu, naik turun 
tangga, menyeterika, berkebun dan berolahraga tertentu. Olahraga aerobik yang 
mengikuti serangkaian gerak beraturan akan menguatkan dan mengembangkan 
otot dan semua bagian tubuh. Termasuk di dalamnya jalan, berenang, 
bersepeda, jogging atau senam (Tandra, 2008). Hasil analisis menunjukkan 
bahwa hubungan aktivitas fisik dengan kejadian DM Tipe 2 (p=0,0332). 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anani, Sri, (2012) di 
RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon dengan studi cross sectional menunjukkan 
bahwa aktivitas fisik berhubungan dengan kadar glukosa darah (p=0.012).   

Dari hasil penelitian genetik menunjukkan bahwa terdapat 9 responden 
(21%) yang memiliki keluarga dengan riwayat DM. Pada responden yang 
mempunyai riwayat genetik atau riwayat keluarga dengan DM, maka hal ini 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya DM tipe 2.   

Diabetes Melitus Tipe 2 berasal dari interaksi genetik dan berbagai faktor 
mental. Penyakit ini sudah lama dianggap berhubungan dengan agregasi familial 
(Handayani, 2008). Penelitian di Jepang yang melibatkan 359 penderita DM tipe 
2 dari 159 keluarga, mendukung bahwa penyakit ini berhubungan dengan 
kromosom 3q, 15q, dan 20q, serta mengidentifikasi 2 loci potensial, yaitu 7p dan 
11p yang mungkin merupakan risiko genetik bagi DM tipe-2 pada masyarakat 
Jepang. Dalam penelitian ini, orang yang memiliki riwayat keluarga menderita 
DM lebih berisiko daripada orang yang tidak memiliki riwayat keluarga menderita 
DM. Hal ini selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan 
terjadinya DM tipe 2 akan meningkat dua sampai enam kali lipat jika orang tua 
atau saudara kandung mengalami penyakit ini (Wicaksono, 2011). Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2011) di Poliklinik RS Dr. Soetomo 
Surabaya yang menunjukkan bahwa orang memiliki riwayat genetik penderita 
DM 42 kali lebih beresiko terkena DM tipe 2 dibandingkan dengan orang yang 
tidak mempunyai riwayat keluarga dengan DM. 
 
Distribusi Olahraga 

Distribusi frekuensi perilaku olahraga responden menunjukkan sebagian 
besar responden memiliki aktivitas olahraga (69%). Lebih dari 75% penderita 
diabetes tidak berolahraga. Alasan pertama adalah karena tidak punya waktu. 
Banyak orang memandang olahraga sebagai pekerjaan  di mana jadwal sudah 
padat, harus ditambah dengan satu aktivitas lagi. Orang muda dan setengah 
baya sibuk belajar dan bekerja dan seringkali membawa tugas untuk 
diselesaikan di rumah pada malam hari. Belum lagi dengan adanya anak-anak 
untuk diurus. Orang tua biasanya mempunyai masalah dengan rasa sakit, 
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penyakit yang dideritanya, rasa cepat lelah dan takut jatuh. Kadangkala mereka 
tidak tahu bagaimana melakukan olahraga yang aman. 

Olahraga merupakan suatu program latihan jasmani dengan tujuan 
mengurangi resistensi insulin sehingga kerja insulin lebih baik dan mempercepat 
pengangkutan glukosa masuk ke dalam sel untuk kebutuhan energi. Olahraga 
secara teratur 3- 4 kali seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit dapat 
menjaga kebugaran dan menurunkan berat badan. Selain itu, dapat untuk 
memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa 
darah. Latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, 
jogging, dan berenang. Pasien dengan intensitas latihan jasmani yang tepat 
dapat mengurangi resiko komplikasi diabetes melitus (Ilyas, 2009). 
 
Komplikasi DM tipe 2 

Distribusi kejadian komplikasi DM tipe 2 dalam penelitian ini menunjukkan 
50 % responden mengalami komplikasi DM tipe 2. Jiang and Associate (2003) 
mengatakan sebagian besar pasien DM yang mengalami perawatan ulang di 
Rumah Sakit 90% berasal dari komplikasi kardiovaskular, 23% komplikasi 
penyakit ginjal, dan 40% komplikasi pada ekstremitas bagian bawah akibat DM. 
Komplikasi yang terjadi pada pasien DM tipe 2 dapat meningkatkan keparahan, 
dan menyebabkan semakin lama waktu yang diperlukan untuk sembuh. 
Sebagian besar pasien DM tipe 2 yang telah memasuki proses menua dalam 
kehidupan akan mengalami perubahan baik anatomis, fisiologis, dan biokimiawi 
menuju suatu titik kehidupan maksimal sebagai seorang manusia. 

Komplikasi yang muncul dalam penelitian ini antara lain: hipoglikemia, 
komplikasi serebrovaskuler, nefropati diabetik, ulkus diabetik, komplikasi 
kardiovaskular, neuropati, retinopati dan HNNK yang diurutkan berdasarkan 
frekuensi tertinggi. Hipoglikemia dapat muncul saat kita tidak menyadarinya. 
Tanda hipoglikemia mulai timbul bila glukosa darah <50 mg/dl, meskipun reaksi 
hipoglikemia bisa didapatkan pada kadar glukosa darah yang lebih tinggi. 
Penyebab hipoglikemia adalah obat-obatan hipoglikemik oral golongan 
sulfonilurea, khususnya glibenklamid. Hipoglikemia sering pula terjadi pada 
pengobatan dengan insulin, tetapi biasanya ringan. Kejadian ini sering timbul 
karena pasien belum mengetahui pengaruh beberapa perubahan pada tubuhnya 
(Sudoyo, dkk., 2007). 
 
Hubungan Olahraga dengan Kejadian Komplikasi DM tipe 2 

Hasil uji Kendal Tau diperoleh nilai ρhitung sebesar -0,420 dengan nilai 
signifikansi 0,001 dan disimpulan bahwa terdapat hubungan negatif olah raga 
terhadap kejadian komplikasi diabetes militus Tipe 2 pada pasien di Poli Dalam  
RSUD Dr. Moewardi Surakarta, yaitu semakin baik perilaku olahraga maka 
kejadian  komplikasi DM tipe 2 semakin menurun. 

Pengelolaan diabetes melitus tipe 2 yang meliputi 4 pilar, aktivitas fisik 
atau olahraga merupakan salah satu dari keempat pilar tesebut. Aktivitas minimal 
otot skeletal lebih dari sekedar yang diperlukan untuk ventilasi basal 
paru,dibutuhkan oleh semua orang termasuk diabetesi. Aktivitas fisik atau 
olahraga pada penderita diabetes melitus tipe 2 akan menimbulkan perubahan 
metabolik, yang dipengaruhi selain oleh lama, berat latihan, dan tingkat 
kebugaran, juga oleh kadar insulin plasma, kadar glukosa darah, kadar benda 
keton dan imbangan cairan tubuh. Penggunaan glukosa oleh jaringan otot pada 
keadaan istirahat membutuhkan insulin, hingga disebut sebagai jaringan insulin-
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dependent, sedang pada otot aktif walau terjadi peningkatan kebutuhan glukosa, 
tapi kadar insulin tidak meningkat. Hal ini disebabkan karena peningkatan 
kepekaan reseptor insulin otot dan pertambahan reseptor insulin otot pada saat 
melakukan aktivitas fisik atau olahraga (Nurlaili, 2013). 

Olahraga pada penderita DM tipe 2, berperan utama dalam pengaturan 
kadar glukosa darah. Produksi insulin umumnya tidak terganggu terutama pada 
awal menderita penyakit ini. Masalah utama pada DM tipe 2 adalah kurangnya 
respons reseptor terhadap insulin (resistensi insulin). Adanya gangguan tersebut 
insulin tidak dapat membantu transfer glukosa ke dalam sel. Kontraksi otot 
memiliki sifat seperti insulin (insulin-like effect). Permeabilitas membran terhadap 
glukosa meningkat pada otot yang berkontraksi. Saat berolahraga resistensi 
insulin berkurang, sebaliknya sensitivitas insulin meningkat, hal ini menyebabkan 
kebutuhan insulin pada diabetisi tipe 2 akan berkurang. Respons ini hanya terjadi 
setiap kali berolahraga, tidak merupakan efek yang menetap atau berlangsung 
lama, oleh karena itu olahraga harus dilakukan terus menerus dan teratur. 
Olahraga pada DM tipe 2 selain bermanfaat sebagai glycemic control juga 
bermanfaat untuk menurunkan BB dan lemak tubuh (Soegondo, Pradana dan 
Imam, 2013). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan olahraga 
dengan kejadian komplikasi DM tipe 2. Hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian terdahulu yaitu penelitian Dyah (2013) yang menyimpulkan bahwa 
kebiasaan olahraga yang kurang memiliki lima kali terjadi diabetes daripada yang 
cukup olahraga Penelitian yang telah dilakukan secara prospektif juga 
memperlihatkan olahraga dengan berkurangnya risiko terhadap diabetes melitus 
tipe 2, penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa semakin lama aktivitas fisik 
atau olahraga, maka mempunyai efek menguntungkan pada lemak tubuh, 
tekanan darah, dan distribusi lemak tubuh, yaitu pada aspek ganda sindroma 
metabolik kronik sehingga mencegah beberapa penyakit salah satunya diabetes 
melitus tipe 2, dengan demikian olahraga memiliki efek protektif yang dapat 
dicapai dengan bertambahnya aktivitas fisik (Bryer, 2012). 

Penelitian menunjukkan semakin baik perilaku olah raga responden maka 
kejadian komplikasinya semakin rendah, namun dalam penelitian ini terdapat 1 
responden yang mempunyai kebiasaan olahraga baik namun  mengalami 
komplikasi. Kondisi ini disebabkan adanya faktor lain yang berhubungan dengan 
terjadinya komplikasi DM tipe 2. Responden ini  meskipun telah berolahraga 
dengan baik, melakukan cek darah ke Puskesmas secara rutin, melakukan 
pengobatan ke dokter, namun terkadang dia masih melanggar menu diet yang 
disarankan oleh dokter.  

Pada Diabetes Melitus tipe 2, pankreas masih dapat membuat insulin, 
tetapi kualitas insulin yang dihasilkan buruk dan tidak dapat berfungsi dengan 
baik sebagai kunci untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya, glukosa 
dalam darah meningkat. Kemungkinan lain terjadinya Diabetes Melitus tipe 2 
adalah sel jaringan tubuh dan otot penderita tidak peka atau sudah resisten 
terhadap insulin (insulin resistance) sehingga glukosa tidak dapat masuk ke 
dalam sel dan akhirnya tertimbun dalam peredaran darah. Keadaan ini umumnya 
terjadi pada pasien yang gemuk atau mengalami obesitas. PERKENI (2011) 
mengemukakan hal utama yang diperlukan adalah pengendalian Diabetes 
Melitus dengan pedoman 4 pilar pengendalian Diabetes Melitus, yang terdiri dari 
edukasi, pengaturan makan, olahraga, kepatuhan pengobatan. Tujuan dari 
pengendalian DM adalah agar penderita DM dapat hidup lama, karena kualitas 
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hidupnya terjaga (Nurlaili, 2013).  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
1. Sebagian besar Pasien DM tipe 2 di Poli Dalam  RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta melakukan olahraga dengan kategori kurang. 
2. Separoh pasien DM tipe 2 di Poli Dalam  RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

mengalami komplikasi. 
3. Terdapat hubungan antara olah raga dengan kejadian komplikasi diabetes 

militus Tipe 2 pada pasien di Poli Dalam  RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Saran 
1. Institusi Rumah Sakit 

a. Pihak rumah sakit hendaknya melakukan upaya peningkatan 
pengetahuan klien tentang penanganan DM, yaitu dengan menjelaskan 
empat pilar penatalaksanaan DM pada pasien baik dengan memberikan 
penerangan secara langsung maupun dengan membuat leaflet yang 
dapat dibaca oleh pasien DM.  

b. Rumah sakit diharapkan memotivasi pasiennya untuk lebih giat untuk 
mengikuti senam DM di rumah sakit. 

2. Klien DM 
Klien DM hendaknya meningkatkan pengetahuannya dan kepatuhan tentang 
cara pencegahan komplikasi DM, sehingga dapat meminimalkan timbulnya 
komplikasi DM. 

3. Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya hendaknya meningatkan kualitas penelitian dengan 
menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel-variabel lain 
yang berhubungan dengan komplikasi DM tipe 2, misalnya faktor status gizi, 
perilaku diet, dan lain sebagainya. 
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