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PERBEDAAN KEKUATAN  OTOT EKTREMITAS BAWAH DAN   

KESEIMBANGAN DINAMIS PADA PASIEN DENGAN DAN TANPA 

DIABETES MELITUS TIPE 2 

Abstrak 

Hiperglikemia atau sering disebut dengan kelebihan kadar glukosa merupakan suatu 

penyakit metabolik yang disebabkan karena adanya ganggguan sekresi dari insulin, 

kerja dari insulin tersebut, bahkan bisa karena keduanya atau biasa di diagnosa dengan 

Diabetes Melitus (DM). Diperkirakan penderita DM dari seluruh dunia mencapai 442 

juta jiwa, dimana prevalensi dalam tiga dekade terakhir angkanya terus meningkat 

(WHO, 2019). Jenis DM yang paling banyak menyumbang angka kejadian yakni DM 

tipe 2, dimana prevalensinya mencapai 90-95% dari total kejadian. Pada usia dewasa 

yang paling banyak terkena, karena kondisi hiperglikemi terjadi secara bertahap, yang 

terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin (American Diabetes Association, 

2016). Perubahan fisiologi pada massa otot dimanifestasikan berupa weakness dan 

atropi pada lower extremity (Andersen, 2012). Hal tersebut menyebakan adanya 

pengurangan kekuatan otot pada tungkai bawah dan terdapat gangguan functional 

mobility (Ijzerman et all, 2012). Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan 

Shapiro-wilk. Uji bivariate menggunakan Pearson Correlation product moment. Uji 

beda dengan Mann Whitney test. Hasil uji bivariate memiliki nilai signifikansi 0.007 < 

0.05, maka berkolerasi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kuat, 

bersifat positif antara kekuatan otot ekstremitas bawah dengan keseimbangan dinamis 

pada pasien dengan DM tipe 2. Sedangkan nilai kekuatan otot ekstremitas bawah dan 

keseimbangan dinamis pada pasien tanpa DM tipe 2 yakni 0.113 > 0.05 maka tidak 

terdapat korelasi. Berdasarkan uji mann whitney test pada kekuatan otot antara pasien 

dengan dan tanpa DM tipe 2 didapatkan hasil hasil Asymp.Sig (2-tailed) 0,085 > 0,05 

maka tidak terdapat perbedaan sigifikan. Sedangkan uji beda pengaruh pada 

keseimbangan dinamis antara pasien dengan dan tanpa DM tipe 2 didapatkan hasil 

Asymp.Sig (2-tailed) 0,992  > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Kesimpulannya ada 

korelasi sedang antara kekuatan otot ekstremitas bawah dan keseimbangan dinamis pada 

pasien dengan diabetus mellitus tipe 2 serta, tidak terdapat perbedaan kekuatan otot 

ektremitas bawah dan keseimbangan dinamis pada pasien dengan dan tanpa diabetes 

mellitus tipe 2.  

Kata Kunci : DM tipe 2, kekuatan otot ekstremitas bawah, keseimbangan dinamis. 

Abstract 

Hyperglycemia or often referred to as excess glucose levels is a metabolic disease 

caused by disruption of insulin secretion, the action of the insulin, even because both or 

commonly diagnosed with Diabetes Mellitus (DM. The type of DM that accounts for 

the most numbers) Incidence is type 2 diabetes, where the prevalence reaches 90-95% 

of the total incidence. Physiological changes in muscle mass are manifested in the form 

of weakness and atrophy in the lower extremities (Andersen, 2012). This causes a 

reduction in muscle strength in the lower limbs and there is a balance disorder 
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(IJzerman et all, 2012). To determine the relationship between lower limb muscle 

strength and dynamic balance in type 2 diabetes mellitus patients. To determine the 

differences in lower extremity muscle strength and dynamic balance in patients with and 

without type 2 diabetes mellitus.  Results This research can be used as a scientific study 

of physiotherapy and is used as a consideration for comparison of other studies. The 

study used normality tests with Shapiro-wilk. Bivariate test using Pearson Correlation 

product moment if data is normal and spearman rho if data is abnormal. Test differently 

by using mann whitney test. The bivariate test has a significance value of 0.007 < 0.05, 

hence the collation. So it can be concluded that there is a strong, positive relationship 

between the strength of the lower extremity muscles and dynamic balance in patients 

with type 2 DM. While the value of lower extremity muscle strength and dynamic 

balance in patients without DM type 2 is 0.113 > 0.05 then there is no correlation. 

Based on mann whitney test on muscle strength between patients with and without DM 

type 2 obtained results of Asymp.Sig (2-tailed) 0,085 > 0,then there was no difference. 

Different tests influence on dynamic balance in patients with and without DM type 2 

obtained results 0,992  > 0,05 then there is no difference. There is a moderate 

correlation between lower extremity muscle strength and dynamic balance in patients 

with diabetus mellitus type 2 as well, there is no difference in lower ectremitas muscle 

strength and dynamic balance in patients with and without type 2 diabetes mellitus. 

Keywords : type 2 diabetec, muscle strength of the lower extremities, dynamic balance. 

1. PENDAHULUAN

Hiperglikemia atau sering disebut dengan kelebihan kadar glukosa merupakan suatu 

penyakit metabolik yang disebabkan karena adanya ganggguan sekresi dari insulin, 

kerja dari insulin tersebut, bahkan bisa karena keduanya atau biasa di diagnosa dengan 

Diabetes Melitus (DM). Diperkirakan penderita DM dari seluruh dunia mencapai 442 

juta jiwa, dimana prevalensi dalam tiga dekade terakhir angkanya terus meningkat 

(WHO, 2019). Sedangkan prevalensi di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa di tahun 2000 

dan diprediksi menyentuh angka 21,3 juta jiwa di tahun 2030 mendatang (Pusdatin 

Kemenkes RI, 2019). Jenis DM yang paling banyak menyumbang angka kejadian yakni 

DM tipe 2, dimana prevalensinya mencapai 90-95% dari total kejadian. Pada usia 

dewasa yang paling banyak terkena, karena kondisi hiperglikemi terjadi secara bertahap, 

terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin, yang terjadi ketika tubuh menjadi 

resisten terhadap insulin (American Diabetes Association, 2016). Perubahan fisiologi 

pada massa otot dimanifestasikan berupa weakness dan atropi pada lower extremity 

(Andersen, 2012) . Hal tersebut menyebakan adanya pengurangan kekuatan otot pada 

tungkai bawah dan terdapat gangguan functional mobility (IJzerman et all, 2012). 
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2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan dengan menggunakan metode 

Independent T- test (Mann Whiteny test) karena hanya terdiri dari 2 sampel data. Jenis 

data yang digunakan yakni data kategorik. Tujuan menggunakan uji beda ini adalah 

untuk mengetahui adanya perbedaaan antara satu kelompok dengan kelompok lain 

untuk mencari adanya perbedaan pengaruh antar kelompok. Pada awal penelitian akan 

dilakukan penyaringan pada suatu populasi dengan mempertimbangkan kriteria inklusi 

dan eksklusi. Kemudian, pada kedua kelompok subjek yang dinyatakan lolos, maka 

akan dilakukan tes 5 time sit and stand dan TUG test. Penelitian ini dilaksanakan di 

Paguyuban Lansia Sehat Klaten untuk subjek dengan lansia DM tipe 2. Pasien menderita 

DM tipe 2 didapatkan dari hasil diagnosa dokter yang tertera pada rekam medis pasien. 

Sedangkan untuk subjek tanpa DM tipe 2 akan dilakukan di Ds. Ngrancang dan 

Posyandu Lansia Klaten dengan jumlah responden 48 orang yang termasuk dalam 

kriteria inklusi dan ekslusi.  

Kriteria Inklusi terdiri dari (a) Subjek berkenan menjadi subjek penelitian, (b) 

Usia 45 tahun keatas, (c) Subjek sudah tidak bekerja, (d) Subjek bersedia membantu dan 

memberikan data yang sesuai. Sedangkan kriteria eksklusi terdiri dari (a) Subjek 

menderita trauma ataupun cedera muskuloskletal, (b) Subjek menderita gangguan 

neurologis, (c) Menderita riwayat penyakit jantung dan asma, (d) Subjek masih aktif 

bekerja. Pada penelitian ini menggunakan penegakan bahwa pasien tersebut bebas dari 

DM dengan dilakukan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan cek kadar gula 

darah. Penelitian ini akan berlangsung sekali untuk mengumpulkan data melalui 

instrument yang sudah dipersiapkan untuk diuji. Teknik analisis data menggunakan 

beberapa uji yakni ada uji univariat, uji bivariate dengan menggunakna pearson product 

moment, dan uji beda pengaruh dengan menggunakan mann whitney test.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penelitian dilakukan di Paguyuban Lansia Sehat Klaten untuk subjek dengan 

lansia DM tipe 2. Pasien menderita DM tipe 2 didapatkan dari hasil diagnosa dokter 

yang tertera pada rekam medis pasien. Sedangkan untuk subjek tanpa DM tipe 2 akan 
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dilakukan di Ds. Ngrancang dan Posyandu Lansia Klaten dengan jumlah responden 48 

orang yang termasuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi sebagai berikut: 

Tabel 1.  Hasil Uji Univariat Pada Kelompok dengan DM Tipe 2 

Usia Kekuatan otot Keseimbangan dinamis 

Mean 58-62 tahun 16.0358 13.1992 

Median 63-67 tahun 16.0550 12.0800 

Modus 63-67 tahun 7.91
a

7.90
a

STDEV 43-47 tahun 4.36674 3.51271 

Minimum 48-52 tahun 7.91 7.90 

Maximum 68-72 tahun 23.69 22.10 

Tabel 2. Hasil Uji Univariat Pada Kelompok tanpa DM  Tipe 2 

Usia Kekuatan otot Keseimbangan 

dinamis 

Mean 43-47 tahun 13.7425 13.0679 

Median 48-52 tahun 12.2350 12.3300 

Modus 53-57 tahun 11.64 10.00
a

STDEV 58-62 tahun 3.63019 2.86414 

Minimum 63-67 tahun 8.00 9.44 

Maximum 68-72 tahun 19.55 21.80 

Tabel 3. Uji Normalitas Shapiro Wilk 

Kelompok dengan DM Tipe 2 P=Value Α=0.05 Keterangan 

Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah 0.596 >0.05 Normal 

Keseimbangan Dinamis 0.082 >0.05 Normal 

Tabel 4. Uji Normalitas Shapiro Wilk 

Kelompok Tanpa DM Tipe 2 P=Value Α=0.05 Keterangan 

Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah 0.013 >0.05 Tidak Normal 

Keseimbangan Dinamis 0.017 >0.05 Tidak Normal 

Berdasarkan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, data pada kelompok dengan 

DM tipe 2 memiliki hasil bahwa nilai kekuatan otot ektremitas bawah p > 0,05 (0.596 > 

0.05) maka data berdistribusi normal. Sedangkan nilai normalitas dari data 

keseimbangan dinamis pasien dengan DM tipe 2 p > 0.05 (0.081 > 0.05), maka data 

berdistribusi normal. Namun pada sampel penelitian tanpa DM tipe 2 nilai data 

kekuatan otot ektremitas bawah p < 0,05 (0.013 < 0.05)  maka data berdistribusi tidak 
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normal. Sedangkan data keseimbangan dinamisnya didapatkan hasil p < 0.05 (0.017 < 

0.05) maka data berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan uji bivariate dengan menggunakan pearson product moment untuk 

mengetahui hubungan antar kelompok nilai p value dan kekuatan hubungan untuk 

masing-masing variabel antara pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan tanpa diabetes 

mellitus didapatkan hasil dibawah ini.  

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil antara kekuatan otot ektremitas bawah 

dengan keseimbangan dinamis pada pasien dengan DM tipe 2 Sig. (2-tailed) 0,007 < 

0,05  maka terdapat korelasi bersifat positif dengan derajat korelasi sedang sebesar 

0,538. 

Hasil dari analisa uji hubungan, memiliki hasil yang sama dengan literature lain, 

yakni adanya hubungan penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah dan keseimbangan 

dinamis pada pasien dengan DM tipe 2. Hasil dari penelitian ini semakin memperkuat 

penelitian terdahulu, dimana pada pasien dengan DM tipe 2 mengalami penurunan 

kekuatan otot ekstremitas bawah dan resiko gangguan keseimbangan dinamis yang 

bersifat progresif dengan disebabkan karena tidak terkontrolnya gula dalam darah dan 

waktu terpapar yang lama. Sehingga pasien dengan DM tipe 2 mempunyai resiko tinggi 

untuk terjatuh atau roboh dan memungkinkan akan menambah angka kesakitan pasien 

dan menurunkan kualitas hidup sebagai manusia. Analisa pada kekuatan otot dan 

keseimbangan pada pasien dengan DM tipe 2 perlu dilakukan untuk pendeteksian dini 

adanya komplikasi neuropati dari DM tipe 2. Komplikasi neuropati pada pasien dengan 

DM tipe 2 tidak muncul secara tiba-tiba, namun memiliki onset jangka panjang.Tidak 

terdapatnya perbedaaan antara kekuatan otot dan keseimbangan dinamis dari pasien 

dengan DM dan tanpa DM tipe 2 pada penelitian ini disebabkan karena beberapa faktor. 

Dari hasil penelitian didapatkan terdapat perbedaan usia dari kedua sampel. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Vinik et al., (2017) pada usia dewasa tua memiliki resiko 

jatuh, yang akan diperparah dengan adanya beberapa penyakit lain seperti penyakit 

diabetes mellitus. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa usia kelompok dengan DM 

tipe 2 lebih tua jika dibandingkan dengan usia pasien tanpa DM. dari data penelitian 

ditemukan jika pasien dengan DM dan tanpa DM tipe 2 membutuhkan waktu yang lebih 

dari 5 detik untuk melakukan gerakan tes sit and stand menunjukkan bahwa terdapat 
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pengurangan kekuatan otot. Hasil data keseimbangan dinamis didapatkan sebanyak 12 

orang dengan DM tipe 2 memiliki waktu yang lebih untuk melakukan gerakan tes time 

up and go. Sedangkan pada pasien tanpa DM tipe 2 di dapatkan hasil sebanyak 7 orang 

yang membutuhkan waktu lebih untuk melakukan tes tersebut. Dimana pasien tanpa 

DM tipe 2 masih termasuk dalam usia dewasa tua, sehingga memiliki kemampuan fisik 

yang masih bugar  dan kecil kemugkinan untuk terjadi penurunan kekuatan serta 

fungsional.  

Selain faktor usia, faktor jenis kelamin juga memiliki pengaruh terhadap 

kekuatan otot dan keseimbangan dinamis. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 

dengan berjenis kelamin perempuan. Dalam jurnal De Rekeneire et al., (2003) dikatakan 

bahwa pada lansia perempuan dengan diabetes mellitus menunjukkan fungsi fisik yang 

buruk. Walaupun demikian, dalam penelitian Harmawan et al., (2016) menyatakan 

bahwa seiring bertambahnya usia penurunan kekuatan otot pada laki-laki juga dapat 

terjadi. Dengan demikian disarankan dalam penelitian selanjutnya dapat mengkaji pada 

jenis kelamin laki-laki. 

4. PENUTUP

Kesimpulannya pada penelitian ini terdapat korelasi sedang antara kekuatan otot 

ekstremitas bawah dan keseimbangan dinamis pada pasien dengan diabetus mellitus tipe 

2 serta, tidak terdapat perbedaan kekuatan otot ektremitas bawah dan keseimbangan 

dinamis pada pasien dengan dan tanpa diabetes mellitus tipe 2.  
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