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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) adalah kumpulan penyakit metabolik yang ditandai 

dengan hiperglikemia akibat adanya gangguan sekresi insulin, kerja insulin, 

ataupun keduanya. Hiperglikemia tersebut berhubungan dengan kerusakan 

jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ terutama mata, ginjal, 

saraf, jantung, dan pembuluh darah sehingga diperlukan upaya pencegahan 

(ADA, 2012). Faktor risiko DM tipe 2 adalah riwayat keturunan, obesitas, pola 

makan tidak sehat, stress, umur, hipertensi, etnis, rusaknya toleransi glukosa, 

riwayat diabetes gestasional, kurang nutrisi selama hamil (International Diabetic 

Federation, 2014). 

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) tahun 2011, 

mengemukakan bahwa kriteria diagnostik seseorang dikatakan menderita 

diabetes jika ada gejala DM dengan glukosa plasma sewaktu ≥200 mg/dL atau 

adanya gejala klasik DM dengan kadar glukosa plasma puasa ≥126 mg/dL atau 

kadar gula plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral (TTGO) ≥200 mg/dL 

(PERKENI, 2011). 

Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah kondisi medis yang ditandai dengan 

ketidakcukupan atau gangguan fungsi insulin. Insulin adalah suatu hormon yang 
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mengatur ambilan glukosa, sumber energi yang penting untuk tubuh. Tanpa 

insulin, glukosa tidak dapat memasuki sel dan tetap berada di dalam aliran darah, 

menyebabkan kadar glukosa darah tinggi (Persify, 2014). 

 

B.  Etiologi 

Etiologi Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah dikarenakan oleh adanya kelainan 

sekresi insulin yang progresif dan adanya resistensi insulin. Pada pasien-pasien 

dengan Diabetes Mellitus tak tergantung insulin (NIDDM), penyakitnya 

mempunyai pola familial yang kuat. NIDDM ditandai dengan adanya kelainan 

dalam sekresi insulin maupun dalam kerja insulin. Pada awalnya kelihatan 

terdapat resistensi dari sel-sel sasaran terhadap kerja insulin. Insulin mula-mula 

mengikat dirinya kepada reseptor-reseptor permukaan sel tertentu, kemudian 

terjadi reaksi intraselular yang meningkatkan transport glukosa menembus 

membrane sel. Pada pasien dengan NIDDM terdapat kelainan dalam pengikatan 

insulin dengan reseptor ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah tempat 

reseptor yang responsive insulin pada membrane sel. Akibatnya, terjadi 

penggabungan abnormal antara kompleks reseptor insulin dengan sistem 

transport glukosa. 

Kadar glukosa normal dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup lama 

dengan meningkatkan sekresi insulin, tetapi pada akhirnya sekresi insulin 

menurun, dan jumlah insulin yang beredar tidak lagi memadai untuk 
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mempertahankan euglikemia. Sekitar 80% pasien NIDDM mengalami obesitas 

karena obesitas berkaitan dengan resistensi insulin, maka kemungkinan besar 

gangguan toleransi glukosa dan diabetes mellitus yang pada akhirnya terjadi 

pada pasien-pasien NIDDM merupakan akibat dari obesitasnya. Pengurangan 

berat badan seringkali dikaitkan dengan perbaikan dalam sensitivitas insulin dan 

pemilihan toleransi glukosa (Rakhmadany, 2010). 

 

C.  Gambaran Klinis  

Beberapa keluhan dan gejala yang perlu mendapat perhatian yaitu 

(Agustina, 2009) : 

Keluhan Klasik 

1. Penurunan berat badan 

Penurunan berat badan yang berlangsung dalam waktu relatif singkat 

harus menimbulkan kecurigaan. Hal ini disebabkan glukosa dalam darah  

tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel kekurangan bahan bakar untuk 

menghasilkan tenaga. Untuk kelangsungan hidup, sumber tenaga terpaksa 

diambil dari cadangan lain yaitu sel lemak dan otot. Akibatnya penderita 

kehilangan jaringan lemak dan otot sehingga menjadi kurus. 
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2. Banyak kencing 

Karena sifatnya, kadar glukosa darah yang tinggi akan menyebabkan 

banyak kencing. Kencing yang sering dan dalam jumlah banyak akan sangat 

mengganggu penderita, terutama pada waktu malam hari. 

3. Banyak minum 

Rasa haus sering dialami oleh penderita karena banyaknya cairan yang 

keluar melalui kencing. Keadaan ini justru sering disalah tafsirkan. Dikira 

sebab rasa haus adalah udara yang panas atau beban kerja yang berat dan 

untuk menghilangkan rasa haus itu penderita minum banyak. 

4. Banyak makan 

Kalori dari makanan yang dimakan, setelah dimetabolisme menjadi 

glukosa dalam darah tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan, penderita selalu 

merasa lapar. 

Keluhan lain: 

1. Gangguan saraf tepi/Kesemutan 

Penderita mengeluh rasa sakit atau kesemutan terutama pada kaki di 

waktu malam, sehingga mengganggu tidur. Gangguan penglihatan Pada fase 

awal penyakit Diabetes sering dijumpai gangguan penglihatan yang 

mendorong penderita untuk mengganti kacamatanya berulang kali agar ia 

tetap dapat melihat dengan baik. 
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2. Gatal/Bisul 

Kelainan kulit berupa gatal, biasanya terjadi di daerah kemaluan atau 

daerah lipatan kulit seperti ketiak dan di bawah payudara. Sering pula 

dikeluhkan timbulnya bisul dan luka yang lama sembuhnya. Luka ini dapat 

timbul akibat hal yang sepele seperti luka lecet karena sepatu atau tertusuk 

peniti. 

3. Gangguan Ereksi 

Gangguan ereksi ini menjadi masalah tersembunyi karena sering tidak 

secara terus terang dikemukakan penderitanya. Hal ini terkait dengan budaya 

masyarakat yang masih merasa tabu membicarakan masalah seks, apalagi 

menyangkut kemampuan atau kejantanan seseorang. 

4. Keputihan 

Pada wanita, keputihan dan gatal merupakan keluhan yang sering 

ditemukan dan kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala yang dirasakan. 

 

D.  Faktor Risiko 

Adapun Faktor resikonya yaitu (Rakhmadany, 2010) : 

1. Unchangeable Risk Factor (Faktor yang tidak dapat diubah) 

a. Jenis kelamin. 

Diabetes melitus tipe 2 sedikit lebih banyak pada perempuan usia tua 

daripada laki-laki. Rodrigo P.A. Barros et al, (2006) mengemukakan bahwa 
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yang mempengaruhi peningkatan prevalensi diabetes melitus tipe 2 pada 

jenis kelamin perempuan adalah kadar estrogen. Jenis kelamin perempuan, 

komposisi estradiol akan mengaktivasi ekspresi gen ER dan ER. Kedua gen 

ini akan bertanggungjawab dalam sensitivitas insulin dan peningkatan 

ambilan glukosa. Seiring dengan pertambahan usia, kadar estrogen dalam 

tubuh perempuan akan semakin menurun. Penurunan estrogen akan 

menurunkan aktivasi ekspresi gen ER dan ER sehingga sensitivitas insulin 

dan ambilan glukosa juga akan menurun. 

Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita 

memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih besar. 

Sindroma siklus bulanan (premenstrual syndrome), pasca-menopouse yang 

membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses 

hormonal tersebut sehingga wanita berisiko menderita diabetes mellitus tipe 

2 (Irawan, 2010). 

b. Umur 

Umumnya manusia mengalami perubahan fisiologis yang secara 

drastis menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun. Diabetes sering muncul 

setelah seseorang memasuki usia rawan tersebut, terutama setelah usia 45 

tahun pada mereka yang berat badannya berlebih, sehingga tubuhnya tidak 

peka lagi terhadap insulin. 
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Diabetes melitus tipe 2 mengenai individu berusia ≥ 40 tahun atau ≥ 

45 tahun. Risiko untuk menderita intoleransi glukosa meningkat seiring 

dengan meningkatnya usia. WHO menyebutkan bahwa tiap kenaikan satu 

dekade umur, kadar glukosa darah puasa akan naik sekitar 1-2 mg/dl dan 

5,6 - 13 mg/dl pada 2 jam post prandial. Menurut Marrow dan Haller, 

patofisiologi gangguan intoleransi glukosa pada usia lanjut saat ini masih 

belum jelas atau belum seluruhnya diketahui selain faktor intrinsik dan 

ekstrinsik seperti menurunnya ukuran masa tubuh dan naiknya lemak tubuh 

mengakibatkan kecenderungan timbulnya penurunan kerja insulin pada 

jaringan sasaran. Timbulnya gangguan toleransi glukosa pada usia lanjut 

semula diduga karena menurunnya sekresi insulin oleh sel beta pankreas. 

Sementara ahli lain menemukan bahwa terjadi kenaikan kadar insulin 

pada 2 jam post prandial yang diduga disebabkan oleh karena adanya 

resistensi insulin. Goldberg dan Coon menyebutkan bahwa usia sangat erat 

kaitannya dengan terjadinya kenaikan glukosa darah sehingga pada 

golongan usia yang semakin tua, prevalensi gangguan toleransi glukosa 

akan meningkat, demikian pula prevalensi diabetes melitus. 

c. Riwayat Keluarga 

Diabetes Mellitus tipe 2 berasal dari interaksi genetis dan berbagai 

faktor mental. Penyakit ini sudah lama dianggap berhubungan dengan 

agregasi familial. Risiko empiris dalam hal terjadinya Diabetes Mellitus 
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tipe 2 akan meningkat dua sampai enam kali lipat jika orangtua atau 

saudara kandung mengalami penyakit ini.  

Bukti paling meyakinkan akan adanya faktor genetis ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Kusnul Khotimah pada tahun 2013 

mengemukakan bahwa terhadap pasien DM tipe 2 di klinik Dr. Martha 

Ungaran, dapat diketahui dari 35 responden, yang didalam keluarga ada 

faktor genetik yaitu sebesar 27 responden (77,1%), dan responden yang 

didalam keluarga tidak ada faktor genetik sebesar 8 responden (22,9%). 

Terdapat 27 responden (77,1%) dengan riwayat DM keluarga, sebagian 

besar hubungan responden adalah dengan orang tua. Penyakit DM 

merupakan penyakit keturunan, meskipun demikian tidak berarti penyakit 

ini pasti menurun pada anak. Walaupun kedua orang tuanya menderita DM, 

kadang-kadang anaknya tidak ada yang menderita DM. Selain itu penyakit 

DM juga mudah menyerang pada individu yang berbadan besar 

(kegemukan) dengan gaya hidup Tinggi. 

Risiko untuk mendapatkan DM dari ibu lebih besar 10-30% dari pada 

ayah dengan DM. Hal ini dikarenakan penurunan gen sewaktu dalam 

kandungan lebih besar dari ibu. Jika saudara kandung menderita DM maka 

risiko untuk menderita DM adalah 10% dan 90% jika yang menderita 

adalah saudara kembar identik (Diabetes UK, 2010). Bagi masyarakat yang 
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memiliki keluarga yang menderita DM, harus segera memeriksa kadar gula 

darahnya karena risiko menderita DM besar.  

Walaupun bukti-bukti bahwa suseptibilitas terhadap DM tipe 2 telah 

ada, namun gen yang spesifik belum teridentifikasi. Namun berdasarkan 

beberapa penelitian menunjukkan risiko DM tipe 2 pada keturunan lebih 

besar jika Ibu memiliki DM tipe 2 daripada Ayahnya.  

2. Changeable risk factor (Faktor risiko yang dapat dirubah) 

a. Pola Makan 

Kurang gizi atau kelebihan berat badan keduanya meningkatkan resiko 

terkena diabetes mellitus. Kurang gizi (malnutrisi) dapat merusak pankreas, 

sedangkan berat badan lebih (obesitas) mengakibatkan gangguan kerja 

insulin (resistensi insulin). Teori menyebutkan bahwa seringnya 

mengonsumsi makanan/minuman manis akan meningkatkan resiko 

kejadian DM tipe karena meningkatkan konsentrasi glukosa dalam darah. 

Riwayat pola makan yang kurang baik juga menjadi faktor resiko penyebab 

terjadinya DM pada wanita usia produktif yang sering di ungkapkan oleh 

informan. Makanan yang di konsumsi diyakini menjadi penyebab 

meningkatnya gula darah. Perubahan diet, seperti mengkonsumsi makanan 

tinggi lemak menjadi penyebab terjadinya diabetes, terutama di daerah 

daerah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Richardo Betteng pada tahun 2014 

mengemukakan bahwa dari hasil wawancara, kesadaran akan penyakit 

diabetes melitus tipe 2 yang diderita oleh informan dapat dilihat dari pola 

makannya yang berubah, dimana mayoritas dari informan telah mengurangi 

waktu untuk makan, maupun mengurangi porsi makan itu sendiri. 

Penambahan variasi sayur yang dikonsumsi dan konsumsi buah setiap hari 

juga merupakan modifikasi pola makan yang diterapkan para informan 

setelah terdiangnosis DM tipe 2. Semua penderita diabetes harus melakukan 

diet dengan pembatasan kalori, terlebih untuk penderita yang obesitas. 

Pemilihan makanan harus dilakukan secara bijak dengan melaksanakan 

pembatasan kalori, terutama pembatasan lemak total dan lemak jenuh untuk 

mencapai kadar glukosa dan lipid darah yang normal. Secara umum 

komposisi menu yang di rekomendasikan oleh WHO tahun 1990 terdiri 

50-65% karbohidrat, 25-30% lemak, dan 10-20% protein. 

b. Aktivitas Fisik 

Setiap gerakan tubuh dengan tujuan meningkatkan dan mengeluarkan 

tenaga dan energi, yang biasa dilakukan atau aktivitas sehari-hari sesuai 

profesi atau pekerjaan, sedangkan faktor resiko penderita DM adalah 

mereka yang memiliki aktivitas minim sehingga pengeluaran tenaga dan 

energi hanya sedikit. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Soedijono Setyorogo pada tahun 2013 

mengemukakkan bahwa Aktivitas fisik dapat mengontrol gula darah. 

Glukosa akan diubah menjadi energi pada saat beraktivitas fisik. Aktivitas 

fisik mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar gula dalam 

darah akan berkurang. Pada orang yang jarang berolahraga, zat makanan 

yang masuk ke dalam tubuh tidak dibakar tetapi ditimbun dalam tubuh 

sebagai lemak dan gula. Jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah 

glukosa menjadi energi maka akan timbul DM (Kemenkes, 2010). 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki aktivitas fisik sedang dan berat. Hasil analisis hubungan 

menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik 

dengan kejadian DM Tipe 2. Orang yang aktivitas fisik sehari-harinya berat 

memiliki risiko lebih rendah untuk menderita DM Tipe 2 dibandingkan 

dengan orang yang aktivitas fisik sehari-harinya ringan. 

c. Obesitas 

Obesitas, terutama obesitas sentral secara bermakna berhubungan 

dengan sindrom metabolik (dislipidemia, hiperglikemia, hipertensi), yang 

didasari oleh resistensi insulin. Sebagian besar pasien diabetes melitus tipe 

2 mengalami obesitas, dan obesitas itu sendiri menyebabkan resistensi 

insulin. Namun, penderita diabetes melitus yang relatif tidak obesitas dapat 

mengalami hiperinsulinemia dan pengurangan kepekaan insulin, 
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membuktikan bahwa obesitas bukan merupakan penyebab resistensi 

satu-satunya. 

Apabila responden sebagian tidak mempunyai kebiasaan merokok 

dapat juga menderita DM, hal itu bisa dipengaruhi oleh faktor risiko yang 

lainnya, seperti obesitas. Obesitas merupakan faktor risiko utama DM tipe 

2. Obesitas tampaknya mendahului DM tipe 2 dan mungkin mempengaruhi 

DM dalam kecenderungan faktor genetis. Obesitas berkaitan dengan 

resistensi insulin, maka kemungkinan besar gangguan toleransi glukosa dan 

DM tipe 2 merupakan akibat dari obesitas. Pengurangan berat badan 

seringkali dikaitkan dengan perbaikan dalam sensitivitas insulin dan 

pemulihan toleransi glukosa.  

Berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMT) berat badan seseorang dibagi 

menjadi 3 kelompok yaitu normal, overweight (kelebihan berat badan) dan 

obesitas. 

Tabel 2.1  

Klasifikasi Nilai IMT (Indeks Masa Tubuh) Asia Pasifik 

IMT Kategori 

        <18.5 BB Kurang 

18.5-22.9 BB Normal 

        ≥ 23,0 BB Lebih 

23.0-24.9 Dengan Risiko 

        25,0-29,9 Obesitas 1 

≥ 30    Obesitas 2 

     Sumber : Perkeni, 2011 

 

Overweight dan obesitas merupakan sama-sama menunjukkan adanya 

penumpukan lemak yang berlebihan didalam tubuh, ditandai dengan 

peningkatan nilai masa indeks tubuh diatas normal, orang yang mengalami 
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penumpukan lemak yang lebih banyak dalam jangka waktu yang lama akan 

menjadi risiko tinggi DM. 

Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rumus : 

)(

)(
2 mTB

kgBB
IMT   

Obesitas atau kegemukan adalah suatu kondisi dimana tubuh 

seseorang memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi. Kadar lemak yang 

terlalu tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. 

Untuk mengetahui apakah seseorang obesitas atau tidak, kita bisa 

menggunakan indeks berat badan yang biasa disebut BMI (body mass 

index). BMI adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara berat 

badan (dalam satuan kilogram) terhadap tinggi badan (dalam satuan meter). 

Salah satu resiko yang dihadapi oleh orang yang obesitas adalah 

penyakit diabetes tipe 2. Menurut beberapa hasil penelitian, diabetes tipe 2 

sangat erat kaitannya dengan obesitas. Pada penderita diabetes tipe 2, 

pankreasnya sebenarnya menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup 

untuk mempertahankan kadar glukosa darah pada tingkat normal, namun 

insulin tersebut tidak dapat bekerja maksimal membantu sel-sel tubuh 

menyerap glukosa karena terganggu oleh komplikasi-komplikasi obesitas, 

salah satunya adalah kadar lemak darah yang tinggi (terutama kolesterol 

dan trigliserida). 
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Karena tidak efektifnya kerja insulin membantu penyerapan glukosa 

oleh sel-sel tubuh maka pankreas akan berusaha menghasilkan lebih banyak 

insulin, lama-kelamaan karena dipaksa untuk menghasilkan insulin secara 

berlebihan secara terus-menerus, akhirnya kemampuan pankreas untuk 

menghasilkan insulin semakin berkurang. Kondisi ini disebut resistensi 

insulin (insulin resistance). Resistensi insulin merupakan faktor resiko 

seseorang dapat mengalami diabetes tipe 2. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mursyida (2012), Hasil 

penelitian menunjukkan dari 356 responden, sebesar 37,4% yang 

mengalami Diabetes mellitus dan 62,6% yang tidak mengalami Diabetes 

Mellitus. Dari analisis bivariat dengan uji statistik chi square didapatkan 

ada hubungan yang bermakna antara obesitas dengan kejadian Diabetes 

melitus p value <α (0,009 < 0,05). 

d. Merokok 

Merokok dapat meningkatkan glukosa darah dan memicu resistensi 

insulin. Perokok berat (merokok ≥ 20 batang/hari) berisiko dua kali lipat 

menjadi diabetes jika dibandingkan dengan bukan perokok. Penelitian yang 

dilakukan oleh khusnul khotimah pada tahun 2013 mengemukakan bahwa 

sebagian besar responden tidak mempunyai kebiasaan merokok dengan 

jumlah 23 responden (65,7%). Selain itu ada juga responden yang 

mempunyai kebiasaan merokok sebanyak 31,4% responden. Kebiasaan 
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merokok adalah perilaku seseorang yang terbiasa mengkonsumsi rokok 

sehari-hari. Merokok adalah salah satu faktor risiko terjadinya penyakit DM 

Tipe 2. 

Asap rokok dapat meningkatkan kadar gula darah, dan nikotin dapat 

merangsang kelenjar adrenal dan dapat meningkatkan kadar glukosa. 

Merokok juga merupakan faktor risiko terjadinya DM tipe 2. Merokok 

dapat menurunkan aksi insulin atau menyebabkan resistensi insulin. 

Menghentikan merokok akan menyebabkan peningkatan berat badan dan 

kemungkinan terjadi obesitas, dimana obesitas ini merupakan faktor risiko 

untuk terjadinya DM tipe 2. Walaupun menghentikan rokok mengakibatkan 

terjadinya peningkatan berat badan tetapi rasio lingkar pinggang dan 

pinggul menurun dibandingkan waktu merokok. 

e. Hipertensi 

Pada orang dengan diabetes mellitus, hipertensi berhubungan dengan 

resistensi insulin dan abnormalitas pada sistem renin-angiotensin dan 

konsekuensi metabolik yang meningkatkan morbiditas. Abnormalitas 

metabolik berhubungan dengan peningkatan diabetes mellitus pada 

kelainan fungsi tubuh/disfungsi endotelial. Sel endotelial mensintesis 

beberapa substansi bioaktif kuat yang mengatur struktur fungsi pembuluh 

darah. 
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Hipertensi dan beberapa medikasi yang digunakan untuk 

mengobatinya dapat meningkatkan risiko diabetes. Ada hubungan yang 

kuat antara resistensi insulin dan hipertensi. Akan tetapi masih belum jelas 

kondisi mana yang menyebabkan kondisi yang lain. Data lain menyebutkan 

bahwa peningkatan tekanan darah dapat mempengaruhi area sekresi insulin 

di pankreas sehingga memicu peningkatan glukosa darah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soedijono Setyorogo pada tahun 2013 

mengemukakkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tekanan darah 

dengan diabetes melitus. Hasil penelitian menunjukan bahwa orang yang 

terkena hipertensi berisiko lebih besar untuk menderita diabetes, dengan 

odds ratio 6,85 kali lebih besar dibanding orang yang tidak hipertensi. 

Menurut JNC 7 (Joint National Commite) (2003) bila tekanan darah ≥ 

140/90 mmhg dinyatakan sebagai hipertensi, hipertensi atau darah tinggi 

adalah keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah 

diatas normal atau kronis, hipertensi merupakan kelainan yang sulit 

diketahui oleh tubuh kita sendiri, satu-satunya cara untuk mengetahui 

hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur.  

Tabel 2.2  

Klasifikasi Tekanan Darah pada Dewasa Menurut JNC  

(Joint National Commite) VII 

 

Kategori 
Tekanan Darah 

Diastolik 

Tekanan Darah 

Sistolik 

Normal  < 120 mmhg     (dan) < 80 mmhg 

Pre-Hipertensi  120 -139 mmhg   (atau) 80 – 89 mmhg 

Stadium Satu     140 – 159 mmhg  (atau) 90 – 99 mmhg 

Stadium Dua       ≥ 160 mmhg     (atau) ≥ 100 mmhg 
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  f. Pekerjaan  

Penelititan yang dilakukan oleh pada tahun 2013 mengemukakan 

bahwa jenis pekerjaan juga erat kaitannya dengan kejadian DM. Pekerjaan 

seseorang mempengaruhi tingkat aktivitas fisiknya. Dari analisis univariat, 

sebagian besar responden adalah kelompok tidak bekerja. Berdasarkan 

analisis hubungan antara pekerjaan dengan kejadian DM Tipe 2, didapatkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan 

kejadian DM Tipe 2. 

Analisis antara pekerjaan dengan kejadian DM tidak signifikan 

mungkin karena presentase antara kelompok bekerja dan tidak bekerja yang 

tidak seimbang. Kebanyakan responden adalah kelompok tidak bekerja dan 

juga berjenis kelamin perempuan. Kelompok ini adalah Ibu rumah tangga. 

Variabel pekerjaan ini memiliki kaitan dengan aktifitas fisik. Kelompok 

tidak bekerja belum tentu memiliki aktivitas fisik yang rendah. Ibu rumah 

tangga justru melakukan berbagai aktivitas seperti menyapu, memasak dan 

mencuci. 
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C. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah kesimpulan dan tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep-konsep teori yang dipergunakan 

atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Syarifudin, 2010). Kerangka teori pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Bagan kerangka Teori 

Modifikasi Sumber : ADA (2012), Powers (2005), Agustina (2009), Rakhmadany (2010) 

Diabetes Mellitus 

(DM) adalah 

kumpulan penyakit 

metabolik yang 

ditandai dengan 

hiperglikemia 

akibat adanya 

gangguan sekresi 

insulin, kerja 

insulin, ataupun 

keduanya. 

Sumber : ADA 

(2012) 

Etiologi  

1. Kelainan resistensi insulin,  

2. Kegagalan sekresi insulin, 

3. Peningkatan pembentukan 

glukosa darah. 

4. Adanya kelainan genetik dan 

metabolik pada mekanisme 

kerja insulin  

Sumber : Powers (2005). 

 

 Gambaran Klinis   

Keluhan Klasik 

a. Penurunan berat badan 

b. Banyak kencing 

(poliuria) 

c. Banyak minum 

Keluhan lain 

a. Gangguan saraf 

tepi/kesemutan 

b. Gatal/bisul 

c. Gangguan ereksi 

d. keputihan  

Sumber  : Agustina (2009) 

Faktor risiko yang tidak dapat 

diubah (unchagable risk)  

Genetik 

1. Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Riwayat Keluarga 

Faktor risiko yang dapat diubah 

(chagable risk)  

1. Pekerjaan 

2. Aktivitas Fisik 

3. Terpapar Asap 

4. IMT 

5. Tekanan Darah 

6. Pola Makan 

Sumber : Rakhmadany (2010) 

 

Diabetes Mellitus Tipe 2 
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F. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran yang dirumuskan dari 

fakta-fakta, observasi, dan tinjauan pustaka (syarifudin, 2010).  

Variabel Bebas       Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  

Kerangka Konsep Penelitian  

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara penelitian yang akan dilakukan 

dan kebenarannya akan dibuktikan disaat penelitian (Notoatmodjo, 2010). 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

Jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga, aktivitas fisik, 

terpapar asap, IMT, tekanan darah dan pola makan berisiko terhadap kejadian 

Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas I Wangon. 

 
 
 
 
 

1. Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Tingkat Pendidikan  

4. Pekerjaan   

5. Riwayat Keluarga 

6. Aktivitas Fisik 

7. Terpapar Asap  

8. IMT 

9. Tekanan Darah 

10. Pola Makan 

 Diabetes 

Mellitus tipe 2 
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