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HUBUNGAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI : PENDIDIKAN, 

PENGHASILAN, DAN FASILITAS DENGAN PENCEGAHAN 

KOMPLIKASI KRONIS PADA PENYANDANG DIABETES MELITUS 

TIPE 2 DI SURAKARTA 

Abstrak 

Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan yang 

berkesinambungan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sosial ekonomi dan 

pendidikan yang baik akan sangat mendukung dalam pencegahan komplikasi 

diabetes melitus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat sosial ekonomi dengan pencegahan komplikasi kronis pada penderita 

diabetes melitus tipe 2 di kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian korelatif 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ialah seluruh penyandang 

diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas purwosari kota surakarta yang 

berjumlah 156 penyandang. Sample penelitian sebanyak 61 responden yang 

diperoleh dengan tehnik proporsional random sampling. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan chi square. Hasil 

penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi pada penyandang diabetes melitus 

tipe 2 di Kota Surakarta adalah baik, dan juga memiliki pencegahan kmplikasi 

yang baik. Selanjutnya ada hubungan signifikan antara pendidikan, penghasilan, 

serta fasilitas dengan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. Peneliti menyarankan 

kepada penyandang diabetes melitus, agar selalu mencari informasi mengenai 

diabetes melitus, serta upaya-upaya pencegahan komplikasinya. 

Kata kunci : sosial ekonomi, pencegahan komplikasi, penyandang DM tipe 2. 

 

Abstract 

Diabetes mellitus is a chronic disease that requires ongoing care to prevent 

complications. Good socio-economic and education will be very supportive in 

preventing complications of diabetes mellitus. The purpose of this study was to 

determine the relationship between socioeconomic levels and prevention of 

chronic complications in type 2 diabetes mellitus patients in the city of Surakarta. 

This research is correlative research with cross sectional approach. The study 

population was all people with type 2 diabetes mellitus in the work area of 

purwosari puskesmas in Surakarta city which amounted to 156 people. Sample 

research was 61 respondents obtained by proportional random sampling 

technique. Data collection used a questionnaire, while data analysis used chi 

square. The results showed that the socioeconomic conditions of type 2 diabetes 

mellitus in Surakarta City were good, and also had a good prevention. 

Furthermore there is a significant relationship between education, income, and 

facilities with the prevention of chronic complications of type 2 diabetes mellitus 

in the Purwosari Puskesmas Work Area of Surakarta City. Researchers 
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recommend that people with diabetes mellitus, in order to always look for 

information about diabetes mellitus, as well as efforts to prevent complications. 

Keywords: socio-economic, prevention of complications, type 2 diabetes mellitus. 

 

1. PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu penyakit dengan gangguan 

metabolik menahun yang diakibatkan oleh Pankreas karena tidak 

memproduksi insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan  

insulin yang diproduksi secara efektif. Akibatnya, terjadi peningkatan 

konsentrasi glukosa yang berada didalam darah atau sering disebut juga 

hiperglikemia. Penyakit Diabetes Melitus memliki beberapa kategori yaitu, 

Diabetes Melitus tipe 1 dan Diabetes Melitus tipe 2, serta tipe gestasional 

(Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Kejadian diabetes melitus dengan komplikasi di indonesia terjadi sangat 

tinggi, dengan menempati urutan ketiga setelah penyakit jantung iskemik dan 

cerebrovaskuler yang sangat mematikan di indonesia. Survei tersebut telah 

dilakukan dengan sampel meliputi 41.590 kematian sepanjang tahun 2014 di 

indonesia (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke 13 nasional 

dengan perkiraan jumlah penduduk yang terdiagnosis dan merasakan gejala 

diabetes melitus berkisar 1.6% (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 

2014). Kota Surakarta dan Salatiga menempati urutan yang tertinggi 

prevalensi diabetes melitus tipe 2 dengan angka 2,21% (Riskesdes, 2013).  

Kasus penyakit diabetes melitus di Surakarta masuk dalam 10 besar pola 

penyakit. Pada tahun 2016, kasus diabetes melitus tidak tergantung insulin 

ditemukan sebanyak 5.223 (data Puskesmas) dan 35.143 (data Rumah Sakit). 

Sedangkan untuk diabetes melitus yang tergantung insulin ditemukan 274 

(data Puskesmas) dan 780 (data Rumah Sakit). Jika dihitung prevalensinya 

maka diperoleh angka sebesar 7.491 per 100.000 penduduk. Prevalensi pada 

tahun 2015 adalah sebesar 5.819 per 100.00 penduduk. Dari pola penyakit 

tidak menular menunjukkan bahwa saat ini pola penyakit masyarakat sudah 
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bergeser ke arah pola penyakit degeneratif (Dinas Kesehatan Surakarta, 

2016). 

Penyakit diabates melitus merupakan penyakit sillent killer, dikarenakan 

semua organ tubuh bisa terkena penyakit ini dan menimbulkan berbagai 

macam keluhan. Berbagai penyakit yang akan ditimbulkan ialah gangguan 

penglihatan mata, katarak, gangguan pada jantung, gangguan fungsi ginjal, 

impotensi seksual, sulit sembuhnya sebuah luka atau bahkan 

membusuk/gangren, terjadinya infeksi pada paru, gangguan pembuluh darah, 

stroke dan lain sebagainya (Pusat data dan informasi kementrian kesehatan 

RI, 2014). Berbagai macam komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh diabetes 

melitus tipe 2 tersebut maka diperlukan pencegahan-pencegahan yang tepat 

dan sedini mungkin. 

Pencegahan diabetes melitus tipe 2 terdapat 3 cara pencegahan, yaitu 

pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Upaya 

pencegahan atau perawatan tersebut pada penderita diabetes melitus 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat menelan biaya yang tinggi 

bahkan lebih tinggi dari biaya perawatan penyakit non diabetes melitus. 

Biaya tersebut dimulai dari biaya rawat inap hingga obat-obatan yang harus 

dikonsumsi oleh penderita DM. Obat-obatan terutama insulin dan pengobatan 

yang melalui oral lainnya. Pengobatan-pengobatan tersebut bisa memakan 

waktu yang lama (Zhang, et.al. 2014). 

Pengobatan diabetes melitus, seperti penggunaan obat atau suntik insulin 

dan beberapa pengobatan diabetes melitus yang lain sebenarnya sudah banyak 

yang di tanggung oleh asuransi kesehatan yang diadakan oleh pemerintah 

indonesia yang bernama badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) (BPJS. 

2017). 

Faktor kerentanan sosial akibat kerawanan pangan, rendahnya status 

sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengetahuan tentang 

kesehatan yang buruk  merupakan faktor resiko independen pengembangan 

penyakit diabetes melitus atau bisa disebut komplikasi diabetes melitus 

(Waitmen, 2016). 
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Dilihat dari sudut tingkat sosial ekonominya, pertumbuhan ekonomi kota 

surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kota surakarta mencapai 5,28% dan 

pada tahun 2015 meningkat 0,16% yaitu menjadi 5,44 % dan akan terus 

mengalami peningkatan (Pusat Statistik kota Surakarta, 2016).  

Menurut kamus besar bahas indonesia (KBBI), sosial ekonomi adalah 

kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang 

ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, pendapatan, serta 

fasilitas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, perlunya 

pengkajian dan penelitian lebih mendalam untuk megetahui sejauh mana 

hubungan antara sosial ekonomi terhadap komplikasi kronik diabetes melitus. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneiliti terdorong untuk melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan tingkat sosial ekonomi : pendidikan, 

penghasilan, dan fasilitas dengan pencegahan komplikasi kronis pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 di Surakarta”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian korelasi 

(correlation study) dengan pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian 

yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor resiko dengan 

efek, dimana pendekatan atau observasi dilakukan sekaligus dalam suatu 

waktu atau point time approach (Pratiknya, 2014). 

Populasi dalam penelitian adalah sekelompok subyek atau data dengan 

karakteristik tertentu (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Sedangkan populasi 

menurut Murti (2011) adalah kumpulan lengkap dari seluruh subjek, individu, 

atau elemen lainnya, yang secara implisit akan dipelajari dalam sebuah 

penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh penyandang diabetes melitus tipe 2 yang belum terkena 

komplikasi di wilayah kerja puskesmas Purwosari kota Surakarta dengan 

populasi penyandang berjumlah 156 orang. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner sosial ekonomi 

dan kuesioner pencegahan kmplikasi diabetes melitus tipe 2 yang diberikan 

kepada responden dengan cara peneliti mendatangi rumah responden dan juga 

mendatangi kumpulan para penyandang diabetes melitus. Kemudian peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta menjelaskan cara mengisi 

kuesioner tersebut dan juga membantu responden jika responden memerlukan 

bantuan selama proses pengisian kuesioner. Peneliti selanjutnya mengecek 

kelengkapan pengisian kuesioner. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan 

koding, tabulasi, dan analisa data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Analisa Univariat 

Hasil penelitian dengan analisa univariat ialah sebagai berikut : 

a. Karakeristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden di Wilayah Kerja 

Puskesmas Purwosari Kota Surakarta  

No Karakteristik Frekuensi Persentase (%) N 

1 Umur :  

a. < 41 tahun 

b. 41 – 50 tahun 

c. 51 – 60 tahun 

d. 61-70 tahun  

e. > 70 tahun  

 

1 

7 

37 

12 

4 

 

1,6 

11,5 

60,7 

19,7 

6,6 

61 

2 Jenis Kelamin 

a. Laki-kali 

b. Perempuan  

 

21 

40 

 

34,4 

65,6 

61 

3 Lama DM : 

 a. < 5  tahun 

  b.5-10 tahun 

  c. >10 tahun 

 

30 

20 

11 

 

55,7 

32,8 

11,5 

61 

4 Pekerjaan 

a. bekerja  

b. tidak bekerja  

 

47 

14 

 

77,0 

23,0 

61 

5 Kegiatan prolanis 

a. Ikut 

b. Tidak ikut  

 

28 

33 

 

45,9 

54,1 

61 
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Berdasarkan tabel 1. di atas menunjukkan sebagian besar responden 

dengan umur 51-60 tahun, yaitu sebanyak 37 responden (60,7%). 

Responden sebagian besar dengan jenis kelamin perempuan, yaitu 

sebanyak yaitu sebanyak 40 responden (65,6%). Responden sebagian 

besar dengan lama menderia DM < 5 tahun, yaitu sebanyak yaitu 

sebanyak 30 responden (55,7%). Responden sebagian besar dengan 

bekerja, yaitu sebanyak yaitu sebanyak 47responden (77,0%) serta 

responden sebagian besar dengan tidak  ikut kegiatan prolanis, yaitu 

sebanyak yaitu sebanyak 33 responden (54,1%). 

b. Keadaan Sosial Ekonomi 

Tabel 2. Keadaan Sosial Ekonomi  Responden di Wilayah Kerja 

No Karakteristik Frekuensi Persentase(% N 

1 Pendidikan terakhir 

a. Pendidikan Tinggi 

b. Pendidikan Rendah 

 

12 

49 

 

19,7 

80,3 

61 

2 Penghasilan  

a. > UMR 

b. < UMR 

 

  45 

16 

 

73,8 

26,2 

61 

3 Faslitas 

a. Baik 

b. Kurang 

 

36 

25 

 

59,0 

41,0 

61 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas pendidikan responden 

menunjukkan sebagian besar responden berpendidikan rendah 

dengan 80,3% terdiri dari lulus Sekolah Dasar (SD) 26,2%, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9,8%, dan Sekolah Menengah 

Akhir (SMA) 44,3%, untuk pendidikan tinggi yakni hanya 19,7%. 

Sebagian responden berpenghasilan diatas Upah Minimum Regional 

(UMR) sebanyak 73,8% dan responden berpenghasilan dibawah 

Upah Minimum Regional (UMR) yaitu sebanyak26,2%. Upah 

Minimum Regional (UMR) Kota Surakarta ialah Rp.1.600.000. 

Responden mempunyai  rumah  permanen dan memiliki kendaraan 

bermotor, yaitu sebanyak 36 responden (59,0%). 
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c. Pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 

Tabel 3. Pencegahan Komplikasi Kronis Diabetes Melitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta 

No Pencegahan  Frekuensi Persentase(%) 

1 

2 

Baik 

Kurang  

33 

28 

54,1 

45,9 

 Jumlah  61 100 

Berdasarkan tabel 3. di atas menunjukkan sebagian besar 

responden pencegahan komplikasi kronis pada penderita diabetes 

melitus tipe 2 di kota Surakarta dengn baik, yaitu sebanyak 33 

responden (54,1%). Sedikitnya selisih antara baik dan buruknya 

dalam pencegahan komplikasi ini, menurut peneliti disebabkan oleh 

rendahnya pendidikan responden. 

3.1.2 Analisa Bivariat 

a. Hubungan Pendidikan dengan Pencegahan komplikasi kronis diabetes 

melitus tipe 2. 

Tabel 4. Hubungan antara Pendidikan dengan Pencegahan 

Komplikasi Kronis Diabetes Melitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta 

 

 

Pendidikan 

Pencegahan  

Total 

   

Baik Kurang P OR X
2
 

F % F % f % 0,00 2,33 12,68 

Tinggi 12 19,7 0 0 12 19,7 

Rendah 21 34,4 28 45,9 49 80,3 

Total 33 54,1 28 45,9 61 100 

 

Dari tabel 4. mengetahui hubungan pendidikan dengan 

pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Wilayah 

Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta menunjukkan responden 

dengan pendidikan tinggi (DIII, S1, S2) dari 12 semunya  

pencegahannya baik. Responden dengan pendidikan rendah (SD, 
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SMP, SMA) dari 49 sebagian besar pencegahannya kurang yaitu 

sebanyak 28 responden. Jadi, semakin rendah pendidikan sesorang 

semakin buruk juga pencegahannya terhadap komplikasi diabetes 

melitus. Menurut peneliti hasil ini disebabkan oleh kurangnya 

responden memperbarui atau bahkan mendapat informasi mengenai 

kesehatan khususnya tentang diabetes melitus, bisa juga disebabkan 

oleh usia, karena rata-rata responden sudah berusia lanjut. 

Hasil penelitian di atas menunjukan nilai chi square (X
2
) sebesar 

12,68 dan nilai X
2 

tabel untuk df 1 taraf signifikansi 95% sebesar 3,841.  

Nilai p value sebesar 0,00 dan nilai Odd ratio (OR) sebesar 2,33. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui p (0,00) < 0 0,05 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima disimpulkan ada hubungan signifikan antara 

pendidikan dengan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 

di Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

Nilai Odd ratio (OR) sebesar 2,33 artinya responden  yang 

mempunyai pendidikan tinggi mempunyai peluang untuk pencegahan  

yang baik 2,33 lebih besar dibandingkan dengan responden dengan 

pendidikan rendah. 

b. Hubungan Penghasilan dengan Pencegahan komplikasi kronis diabetes 

melitus tipe 2 

Tabel 5. Hubungan Penghasilan  dengan Pencegahan Komplikasi 

Kronis Diabetes Melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta 

 

 

Penghasilan 

Pencegahan  

Total 

   

Baik Kurang P OR X
2
 

F % F % f % 0,007 5,44 7,395 

>UMR 29 47,5 16 26,2 45 73,8 

< UMR 4 66,6 12 19,7 16 26,2 

Total 33 54,1 28 45,9 61 100 
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Distribusi mengetahui hubungan penghasilan dengan pencegahan 

komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta menunjukkan responden dengan pendidikan 

tinggi dari 45 responden dengan berpenghasilan diatas UMR sebagian 

besar pencegahan nya baik yaitu sebanyak 29 responden. Responden 

dengan penghasilan dibawah UMR dari 16 dengan sebagian besar 

pencegahan nya kurang  yaitu sebanyak 12 responden. Hasil ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi penghasilan responden semakin 

tinggi juga tingkat pencegahan komplikasi diabetes melitusnya. 

Menurut peneliti hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

responden terhadap diabetes melitus karena disaat responden 

melakukan penelitian, banyak responden yang mengungkan kurang 

mengerti mengenai penyakit diabetes melitus. 

Hasil penelitian di atas menunjukan nilai chi square (X
2
) sebesar 

7,395 dan nilai X
2 

tabel untuk df 1 taraf signifikansi 95% sebesar 3,841.  

Nilai p value sebesar 0,00 dan nilai Odd ratio (OR) sebesar 5,44. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui p (0,007) < 0 0,05 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima disimpulkan ada hubungan signifikan antara 

penghasilan dengan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 

2 di Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

Nilai Odd ratio (OR) sebesar 5,44 artinya responden  yang 

mempunyai penghasilan diatas UMR mempunyai peluang untuk 

pencegahan  yang baik 5,44 lebih besar dibandingkan dengan 

responden dengan penghasilan dibawah UMR. 
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c. Hubungan Fasilitas dan Tempat tinggal  dengan Pencegahan  

Tabel 6. Hubungan Fasilitas  dengan Pencegahan Komplikasi 

Kronis Diabetes Melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta 

 

 

Fasilitas 

Pencegahan  

Total 

   

Baik Kurang P OR X
2
 

F % F % F % 0,001 6.69 11,619 

Baik 26 42,6 10 16,4 36 59,0 

Kurang 7 11,5 18 29,5 25 41,0 

Total 33 54,1 28 45,9 61 100 

 

Distribusi mengetahui hubungan fasilitas dan tempat tinggal 

dengan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta menunjukkan 

responden dengan fasilitas baik dari 36 dengan mempunyai fasilitas 

baik sebagian besar pencegahan nya baik yaitu sebanyak 26 responden. 

Responden dengan fasilitas kurang dari 25 responden  sebagian besar 

pencegahan nya kurang  yaitu sebanyak 18 responden. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik fasilitas yang dimiliki semakin baik 

juga pencegahannya. Menurut peneliti hal disebabkan oleh fasilitas-

fasilitas baikyang telah dimiliki oleh responden. 

Hasil penelitian di atas menunjukan nilai chi square (X
2
) sebesar 

11,619 dan nilai X
2 

tabel untuk df 1 taraf signifikansi 95% sebesar 

3,841.  Nilai p value sebesar 0,001 dan nilai Odd ratio (OR) sebesar 

6,69. Berdasarkan hasil tersebut diketahui p (0,00) < 0 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima disimpulkan ada hubungan signifikan antara 

faslitasdengan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. 

Nilai Odd ratio (OR) sebesar 6,69 artinya responden  yang 

mempunyai fasilitas yang baik mempunyai peluang untuk pencegahan  

yang baik 6,69 lebih besar dibandingkan dengan responden dengan 

fasilitasnya kurang. 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Responden 

   Karakteristik responden menurut umur menunjukkan sebagian 

besar berumur 51 sampai dengan 60 tahun (60,7%). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Nugroho & Purwanti (2010), bahwa responden 

terbanyak ialah berumur >51 tahun. Peningkatan umur menyebabkan 

seeorang beresiko terhadap peningkatan kejadian diabetes melitus, 

orang yang telah memiliki umur 55 tahun ke atas, berkemungkinan 

besar menderita diabetes melitus karena saat usia tersebut secara 

fisiologis fungsi tubuh menurun atau terjadi penurunan sekresi sehingga 

menyebabkan kurang optimalnya tubuh dalam mengendalikan glukosa 

(Suyono, 2011). 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kekenusa (2013) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara umur dan riwayat hidup 

dengan kejadian DM tipe 2, dimana orang yang berumur lebih dari 45 

tahun memiliki resiko menderita DM tipe 2 delapan kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang yang belum berusia 45 tahun. 

  Karakteristik jenis kelamin menunjukkan sebagian besar responden 

berjenis perempuan (65,6%). Menurut Fatimah (2015) kejadian DM tipe 2 

pada wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki karena wanita secara fisik 

memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih tinggi. Jenis 

kelamin berhubungan erat dengan kejadian DM tipe 2 di Puskesmas 

Kecamatan Cengkareng (Setyorogo, 2013). 

  Karakteristik lama DM menunjukkan 5 tahun (55,7%). Lama 

menderita diabetes melitus memiliki hubungan dengan pengetahuan 

seseorang mengenai pencegahan komplikasi DM (Notoadmojo, 2011). 

Pada umumnya responen menderita DM tipe 2 kurang  dari 10 tahun (Mier 

et.al, 2008). 
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  Hasil karakteristik pekerjaan menunjukkan 77 % responden bekerja. 

Jenis pekerjaan dapat memicu timbulnya penyakit melalui ada tidaknya 

aktivitas fisik didalam pekerjaan, sehingga dapat dikatakan pekerjaan 

seseorang mempengeruhi tingkat aktivitas fisiknya (Notoadmojo, 2011). 

Aktivitas fisik berhubungan dengan kadar glukosa darah (Anani, 2012). 

Buruknya dalam mengontrol kadar gula darah akan bisa mengakibatkan 

komplikasi diabetes melitus (Purwanti,et.al, 2016). 

  Hasil dari karakteristik kegiatan prolanis ternyata menunjukkan bahwa 

54,1%  responden banyak yang tidak mengikuti kegiatan prolanis. 

Perkumpulan diabetes melitus tidak berhubungan signifikan dengan 

terjadinya komplikasi DM tipe 2 (Fadhilah, 2016). Paguyuban sehat 

kencing manis atau perkumpulan para penyadang diabetes melitus tidak 

berpengaruh terhadap pengendalian gula darah sewaktu (Satyabakti, 

2013). 

3.2.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penyandang Diabetes Melitus tipe 2 di Kota 

Surakarta 

Hasil peenelitian menunjukkan pendidikan responden sebagian 

besar responden berpendidikan rendah dengan 80,3% terdiri dari lulus 

Sekolah Dasar (SD) 26,2%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 

9,8%, dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) 44,3%, untuk pendidikan 

tinggi yakni hanya 19,7%. Sebagian responden berpenghasilan diatas 

Upah Minimum Regional (UMR) sebanyak 73,8% dan responden 

berpenghasilan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yaitu 

sebanyak 26,2%. Upah Minimum Regional (UMR) Kota Surakarta ialah 

Rp.1.600.000. Responden mempunyai  rumah  permanen dan memiliki 

kendaraan bermotor, yaitu sebanyak 36 responden (59,0%). Dari hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi penydang diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Surakrta ialah baik. Hal ini selaras dengan hasil 
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penelitian Edriani (2012) yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi 

pada penyandang diabetes adalah baik. 

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Nezhad (2008) yang 

menghasilkan bahwa kondisi sosial ekonomi pada penyandang diabetes 

melitus ialah kurang. Sosial ekonomi pada penderita diabetes melitus 

sangat kurang baik karena banyaknya pengeluaran untuk berobat 

(Kanjilal, 2008). 

3.2.3 Pencegahan Komplikasi Kronis Diabetes Melitus tipe 2 di Kota 

Surakarta 

Hasil penelitian mengenai pencegahan komplikasi kronis diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Surakarta menunjukkan persentase 54,1% 

responden dengan pencegahan baik dan 45,9% dengan pencegahan 

kurang. Baiknya pencegahan komplikasi diabetes melitus di Kota 

Surakarta ialah faktor banyaknya responden dengan berpendidikan tinggi 

dengan presentase 64%.  

Hasil ini selaras dengan hasil penelitian dari Basri (2016) ada 

hubungan antara pengetahuan/pendidikan dengan kejadian komplikasi 

diabetes melitus. Pendidikan atau pengetahuan mengenai diabetes 

melitus amat lah penting karena jika setiap penyandang memiliki 

pengetahuan tersebut, maka pasien akan dengan mudah mencegah 

terjadinya komlikasi (Sumarji, 2009). 

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Edriani (2012) bahwa 

dalam hasil penelitian nya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pendidikan dengan Diabetes melitus. Pendidikan tidak 

secara signifikan meningkatkan kontrol glikemik (Duke, 2009). 

3.2.4 Hubungan Pendidikan  dengan Pencegahan Komplikasi Kronis 

Diabetes Melitus Tipe 2 

Hasil penelitian menunjukkan responden dengan pendidikan tinggi 

sebagian besar pencegahannya baik dan responden dengan pendidikan 
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rendah sebagian besar pencegahannya. Hal ini menunjukkan semakin 

tinggi tingkat pendidikan menaikkan kesadaran untuk pencegahan 

komplikasi kronis pada penderita diabetes melitus tipe 2. Hal ini 

memberikan bukti tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku sehat 

dalam mencegah diabetes. 

Meningkatnya tingkat pendidikan akan meningkatkan kesadaran untuk 

hidup sehat dan memperhatikan gaya hidup dan pola makan. Pada individu 

yang pendidikan rendah mempunyai risiko kurang memperhatikan gaya 

hidup dan pola makan serta apa yang harus dilakukan dalam mencegah 

DM (Notoadmodjo, 2011). Hal ini juga didukunga oleh penelitian Falea, et 

al (2014) faktor pendidikan berpengaruh pada kejadian dan pencegahan 

diabetes. 

Hasil penelitian membuktikan p (0,00) < 0 0,05 artinya ada hubungan 

signifikan antara pendidikan dengan pencegahan komplikasi kronis 

diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota 

Surakarta. Nilai Odd ratio (OR) sebesar 13,05 artinya responden  yang 

mempunyai pendidikan tinggi (SMA ke atas) mempunyai peluang untuk 

pencegahan  yang baik 13,05 lebih besar dibandingkan dengan responden 

dengan pendidikan rendah. 

Hal ini membuktikan faktor pendidikan mempunyai pengaruh kuat 

terhadap pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2. Hal ini 

diperkuat beberapa penelitian yang menunjukkan terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan dengan kejadian DM. Penelitian yang 

dilakukan Mongisidi (2014) menunjukkan proporsi populasi yang 

mengalami DM di Indonesia sebagian besar ada pada orang dengan 

pendidikan sekolah menengah (26%). Pendidikan rendah dan menengah 

lebih bersifat protektif dibandingkan dengan latar belakang pendidikan 

tinggi. Pendidikan rendah memiliki risiko 1,43 kali lebih tinggi dibanding 

pendidikan tinggi (Nainggolan et al, 2013). Semakin tinggi pendidikan 
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seseorang maka semakin tinggi juga kemampuannya menyerap informasi 

tentang kesehatan dan meningkatkan pencegahan dari diabetes serta 

meningkatkan daya deteksi terhadap kejadian diabetes (Cai Le, 2011). 

Hal ini berbeda dengan penelitian dari Allorerung (2016) yang 

mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan 

pencegahan komplikasi DM tipe 2. Kejadian ini juga serupa dengan 

penelitian yang dilakukan di Manado,penelitian dengan menggunakan 

metode study case control yang memperoleh hasil bahwa tidak terdapat 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian DM tipe 2 pada 

pasien rawat jalan di Poliklinik Penykit Dalam BLU RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandou Manado (Mamangkey, 2014). 

3.2.5 Hubungan Penghasilan dengan Pencegahan Komplikasi Kronis 

Diabetes Melitus tipe 2 

Hasil penelitian menunjukkan responden dengan pendidikan tinggi 

dari 45 responden dengan penghasilan diatas UMR sebagian besar 

pencegahannya baik yaitu sebanyak 29 responden. Responden dengan 

penghasilan dibawah UMR dari 16 sebagian besar pencegahannya 

kurang  yaitu sebanyak 12 responden. Hal ini membuktikan semakin 

tinggi penghasilan meningkat kesadaran dalam dengan pencegahan 

komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2. Pendapatan yang rendah, 

tingkat pendidikan yang kurang, berhubungan secara bermakna dengan 

kualitas hidup serta pencegahan komplikasi pada penderita diabetes 

melitus (Baiyewu, 2009). 

Hasil penelitian p (0,007) < 0 0,05 artinya ada hubungan 

signifikan antara penghasilan dengan pencegahan komplikasi kronis 

diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota 

Surakarta. Nilai Odd ratio (OR) sebesar 5,44 artinya responden  yang 

mempunyai penghasilan diatas UMR mempunyai peluang untuk 

pencegahan  yang baik 5,44 lebih besar dibandingkan dengan responden 



 
 

16 
 

dengan penghasilan dibawah UMR. Hal ini menegaskan faktor 

pendapatan atau penghasilan mempunyai pengaruh besar terhadap 

pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Fajrunni’mah, at al; (2017) dengan hasil faktor 

ekonomi merupakan faktor pendukung pemantauan kadarglukosa darah 

dalam hasil penelitian ini.  Fakta yang sama ditunjukkan dalam penelitian 

oleh Amelia, et al (2014) hasil penelitian menunjukkan 76,4% penderita 

DM, sosial ekonomi yang tinggi memiliki kebiasaan budaya dalam 

pencegahan komplikasi  untuk penderita DM. Penelitian ini menunjukkan  

tingkat pasien pendapatannya tinggi, lebihmudah untuk membeli 

makanan sesuai diet diabetes. Perubahan pola penyakit di negara-negara 

berkembang khususnya di Indonesia dianggap ada hubungannya dengan 

cara hidup yang berubah sesuai dengan bertambahnya kemakmuran yang 

bercermin dalam pendapatan perkapita Indonesia. Hal yang sama 

dijelaskan oleh Aggarwal, et al (2015) dalam penelitian tentang 

pencegahan dan manajemen diabetes menjelaskan faktor sosial ekonomi 

khususnya pendapatan sangat penting pengaruhnya terhadap manajemen 

pencegahan diabetes. Pendapatan berkaitan dengan kemampuan dalam 

melakukan pemeriksaan, penyediaan makanan dan pengobatan. Dalam 

penelitian ini upaya terobosan untuk memberikan pelayanan secara gratis 

diharapkan dapat meningkat kan pencegahan dan kualitas hidup dari 

penderita diabetes. 

Hal berbeda ditunjukkan dari hasil penelitian dari Harahap (2010) 

yang memperoleh hasil tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 

pendapatan dengan pencegahan komplikasi diabetes melitus di 

Puskesmas Sering Medan. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sari (2017),bahwa pendapatan/penghasilan tidak berhubungan 

signifikan dengan pencegahan komplikasi. Hasil uji statistik 

menunjukkan tidak ada hubungan antara pendapatan dengan pencegahan 

diabetes melitus (Edriani, 2012). 
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3.2.6 Hubungan Fasilitas dengan Pencegahan Komplikasi Kronis Diabetes 

Melitus tipe 2 

Hasil penelitian menunjukkan responden dengan fasilitas baik dari 

36 dengan mempunyai fasilitas baik sebagian besar pencegahannya baik 

yaitu sebanyak 26 responden. Responden dengan fasilitas kurang dari 25 

responden  sebagian besar pencegahannya kurang  yaitu sebanyak 18 

responden. Hal ini membuktikan responden yang mempunyai fasilitas 

baik dapat meningkatkan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus 

tipe 2. Hasil penelitian ini sejalan dengan  pendapat Salim (2017) fasilitas 

khusus dalam hal ini fasilitas yang dimiliki, dan fasilitas lain menaikkan 

kemampuan dalam pencegahan. Karena dengan adanya fasilitas yang 

baik serperti alat transportasi yang memadai akan memudahkan dalam 

melakukan pemeriksaan secara berkala ataupun jika sewaktu-waktu harus 

berobat tanpa bergantung pada orang lain. 

Hasil penelitian p (0,00) < 0 0,05 artinya  ada hubungan signifikan 

antara faslitas dengan pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus 

tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. Nilai Odd 

ratio (OR) sebesar 6,69 artinya responden  yang mempunyai fasilitas 

yang baik mempunyai peluang untuk pencegahan  yang baik 6,69 lebih 

besar dibandingkan dengan responden dengan fasilitasnya kurang.  

Hal ini membuktikan fasilitas mempunyai hubungan yang sangat 

kuat terhadap pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2. 

Faktor terakhir yang mendukung pemantauan glukosa darah adalah 

fasilitas-fasilitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan. 

Akses dalam hal ini ialah ketersediaan sarana yang mendukung untuk 

mobilitas yang berkaitan dengan jarak tempuh dengan fasilitas kesehatan. 

Akses yang cukup dekat dengan fasilitas kesehatan akan membuat 

partisipan melakukan pemantauan glukosa darah dengan rutin 

(Fajrunni’mah, at al, 2017). 
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Fakta berbeda dari hasil penelitian Tavasoli (2013) bahwa tempat 

tinggal tidak berhubungan dengan pencegahan komplikasi. Lingkungan 

serta fasilitas tidak berhubungan secara signifikan dengan pencegahan 

komplikasi diabetes melitus (Meydani, 2011). 

4. PENUTUP 

4.1  Simpulan 

4.1.1 Karakteristik responden penyandang diabetes melitus di Kota 

Surakarta ialah responden rata-rata berumur 51-60 tahun, responden 

terbanyak ialah berjenis kelamin Perempuan, sebagian banyak 

menderita DM selama <5 tahun, sebagian besar responden bekerja, dan 

responden banyak yang tidak mengikuti kegiatan prolanis. 

4.1.2 Kondisi sosial ekonomi pada penyandang diabetes melitus tipe 2 di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta adalah baik. 

4.1.3 Pencegahan komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Kota 

Surakarta ialah baik. 

4.1.4 Ada hubungan signifikan antara pendidikan dengan pencegahan 

komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta. 

4.1.5 Ada hubungan signifikan antara penghasilan dengan pencegahan 

komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta. 

4.1.6 Ada hubungan signifikan antara faslitas dengan pencegahan 

komplikasi kronis diabetes melitus tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Purwosari Kota Surakarta. 

4.2  Saran 

4.2.1 Bagi Petugas Kesehatan 

  Hasil penelitian ini memberikan tambahan data kepada petugas 

kesehatan setempat mengenai kondisi sosial ekonomi pada penyandang 

DM. Petugas kesehatan setempat hendaknya senantiasa memberikan 
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arahan dan pendidikan kesehatan terhadap penyandang diabetes melitus 

demi mencegah terjadinya komplikasi. 

4.2.2  Bagi Institusi Pendidikan 

 Hasil penelitian dapat menambah data ilmiah serta kajian ilmiah 

yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat terutama studi prevalensi 

kejadian diabetes mellitus. 

4.2.3  Bagi Peneliti 

  Hasil penelitian ini memberikan pengalaman langsung terhadap 

praktik ilmu keperawatan khususnya berkaitan dengan kesehatan 

masyarakat, khususnya perilaku masyarakat dalam pencegahan 

komplikasi kronis pada penderita diabetes melitus tipe 2. 
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