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ABSTRACT 
  
 

Cataract represent one of highest blindness cause in Indonesia. One of risk 
factor of cataract which can be prevented is diabetes mellitus. This research was 
done to know  of occurence of senile cataract at patient of diabetes mellitus in 
RSU Dr. Soetomo Surabaya. 
  

This research represent the analytic observasional  research with using 
case control study. The number of  sampel research for the sampel of case are 41 
people and sampel control are 41 people with purposive sampling. Free variable 
of this research are suffering dibetes mellitus duration, therapy regularity, athletic 
habit, athletic type, athletic duration, time athletic, athletic frequency, diet 
compliance, cigarette habit, sipped cigarette dose, cigarette duration, type smoke, 
and age of diabetes mellitus patient. Each variable analysed analyticly with using 
Odds Ratio (OR) 95%CI to know  of each variable. 
  

The variable which significant pursuant to multivariate analysis are for 
suffering dibetes mellitus duration ≥ 5 year with OR for the occurence of senile 
cataract is 18,5 (95%CI OR 2,19-142,86), in order not to have the athletic habit  
with OR for the occurence of senile cataract is 22,2 (95%CI OR 2,63-200), in 
order not to be obedient doing the diet with OR for the occurence of senile 
cataract is 11,1 (95%CI OR 1,39-90,9), for the age > 60 year with OR for the 
occurence of senile cataract is 12,2 (95%CI OR 2,01-71,43). While variable which 
not signifikan pursuant to bivariate analysis is don't have athletic habit with OR 
for the occurence of cataract senilis is 1,98 (95% CI OR 0,7-5,73), athletic type 
besides walking with OR for the occurence of cataract senilis is 1,92 (95% CI OR 
0,55-6,75), athletic duration < 30 minute with OR for the occurence of cataract 
senilis is 3,47 (95% CI OR 0,86-14,62), time doing the athletics before eating 
with OR for the occurence of cataract senilis is 2,29 (95% CI OR 0,62-8,64), 
having cigarette habit with OR for the occurence of cataract senilis is 1,22 (95% 
CI OR 0,47-3,18), sipped cigarette dose ≥ 10 pieces every day with OR for the 
occurence of cataract senilis is 2 (95% CI OR 0,45-9,24), cigarette duration ≥ 5 
year with OR for the occurence of cataract senilis is 1,80 (95% CI OR 0,2-18,21), 
non filter cigarette type with OR for the occurence of cataract senilis is 1,88 (95% 
CI OR 0,36-10,17). While variable which signifikan pursuant to bivariate analysis 
but not signifikan pursuant to multivariate analysis is not regular doing the DM 
therapy with OR for the occurence of cataract senilis is 3,07 ( 95% CIOR 1,07-
9,02). 
 

It’s suggested for diabetes mellitus patient to be more comprehending the 
athletic importance, regularly doing the therapy, obedient doing the diet and also 
eliminate the cigarette habit so that can prevent the risk of the happening of 
diabetes mellitus complication. 
 
Key word : Senile cataract, Diabetes Mellitus Type 2  
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ABSTRAK 
 
 Katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia. 
Salah satu faktor risiko katarak yang dapat dicegah adalah diabetes mellitus. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar risko kejadian katarak senilis 
pada penderita Diabetes mellitus tipe 2 di RSU Dr. Soetomo Surabaya. 
 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
menggunakan studi kasus kontrol. Besar sampel penelitian untuk sampel kasus 
sebanyak 41 orang dan sampel kontrol sebanyak 41 orang secara purposive 
sampling. Variabel bebas penelitian adalah lama menderita DM, keteraturan 
terapi, kebiasaan olahraga, jenis olahraga, lama melakukan olahraga, waktu 
melakukan olahraga, frekuensi melakukan olahraga, kepatuhan diet, kebiasaan 
merokok, dosis rokok yang dihisap, lama merokok, jenis rokok, serta umur 
penderita DM. Masing-masing variabel dianalisis secara analitik dengan 
menggunakan Odds Ratio (OR) 95%CI untuk mengetahui OR masing-masing 
variabel.  

 
Variabel yang signifikan berdasarkan analisis multivariat adalah lama 

menderita DM ≥ 5 tahun dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 18,5 
(95% CIOR 2,19-142,86), tidak melakukan olahraga dengan OR untuk kejadian 
katarak senilis adalah 22,2 (95% CIOR 2,63-200), tidak patuh melakukan diet 
dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 11,1 (95% CIOR 1,39-90,9), 
umur penderita DM > 60 tahun dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 
12,2 (95% CIOR 2,01-71,43). Sedangkan variabel yang tidak signifikan 
berdasarkan analisis bivariat adalah tidak mempunyai kebiasaan olahraga dengan 
OR untuk kejadian katarak senilis adalah 1,98 (95% CIOR 0,7-5,73), jenis 
olahraga selain berjalan dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 1,92 
(95% CIOR 0,55-6,75), lama melakukan olahraga < 30 menit dengan OR untuk 
kejadian katarak senilis adalah 3,47 (95% CIOR 0,86-14,62), waktu melakukan 
olahraga sebelum makan dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 2,29 
(95% CIOR 0,62-8,64), mempunyai kebiasaan merokok dengan OR untuk 
kejadian katarak senilis adalah 1,22 (95% CIOR 0,47-3,18), dosis rokok yang 
dihisap ≥ 10 batang setiap harinya dengan OR untuk kejadian katarak senilis 
adalah 2 (95% CIOR 0,45-9,24), lama merokok ≥ 5 tahun dengan OR untuk 
kejadian katarak senilis adalah 1,80 (95% CIOR 0,2-18,21), jenis rokok non filter 
dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 1,88 (95% CIOR 0,36-10,17). 
Sedangkan variabel yang signifikan berdasarkan analisis bivariat tapi tidak 
signifikan berdasarkan analisis multivariat adalah tidak teratur melakukan terapi 
DM dengan OR untuk kejadian katarak senilis adalah 3,07 (95% CIOR 1,07-
9,02). 

Disarankan agar penderita DM lebih memahami pentingnya olahraga, 
teratur melakukan terapi, patuh melakukan diet serta menghilangkan kebiasaan 
merokok agar dapat mencegah risiko terjadinya komplikasi DM. 

 
Kata kunci : Katarak, diabetes mellitus tipe 2 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Tujuan pembangunan nasional adalah tercapainya kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal. Pengertian sehat secara terperinci meliputi sehat 

jasmani, sehat rohani, sehat hubungan sosial serta keadaan yang bebas dari 

penyakit, cacat dan kelemahan (Pinto, 1998). Pembangunan kesehatan 

juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 

secara optimal (Pinto, 1998). 

Indera penglihatan merupakan panca indera yang sangat penting 

dan besar pengaruhnya terhadap proses peningkatan sumber kinerja 

manusia. Hal ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia serta kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat (Pinto, 1998). 

Hasil survey indera penglihatan tahun 1995-1998 menyatakan 

bahwa jenis penyakit tertinggi dari kasus penyakit mata yang 

menyebabkan kebutaan adalah katarak (kekeruhan pada lensa mata) dan 

hal ini dapat mengancam kebutaan di Indonesia dan menjadi bencana 

nasional yang kenyataannya masih ada sampai sekarang (Akman, 1999). 
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Angka kebutaan di Indonesia (1,5%) tertinggi di wilayah 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara. Hal ini terutama 

disebabkan ketidakseimbangan antara insiden (kejadian baru) katarak yang 

besarnya 210.000 orang pertahun dengan jumlah operasi katarak yang 

hanya 80.000 orang pertahun. Akibatnya, terjadi blacklog (penumpukan 

penderita) katarak yang cukup tinggi (Budiono, 2002). 

Sebagian besar atau sekitar 60-70 % penderita katarak di Indonesia 

merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan termasuk 

golongan orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga diperlukan 

bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) maupun yayasan sosial kemasyarakatan untuk lebih berperan aktif 

dalam mengatasi masalah katarak (Setyowati, 2000). 

Penyakit katarak dapat dicegah dengan menjauhi faktor risiko 

(faktor yang memudahkan timbulnya katarak) yang meliputi diabetes 

melitus, terpapar sinar ultraviolet, kekurangan konsumsi antioksidan, serta 

trauma pada bola mata (Ilyas, 1998). Katarak merupakan kasus umum 

penderita diabetes karena kondisi hiperglikemia mengakibatkan akumulasi 

kristal sorbitol yang menutupi permukaaan lensa mata (Ilyas,1998).  

Berdasarkan data dari WHO (1998), jumlah penderita DM di 

Indonesia akan meningkat sekitar 250% atau dengan kata lain, akan 

bertambah dari 5 juta penderita (tahun 1995) menjadi 12 juta (tahun 2025). 

Menurut hasil konsesus pengelolaan DM tipe 2, perkumpulan 

endrokrinologi Indonesia (Perkeni) 1998 memperkirakan bahwa pada 
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tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia  berusia > 20 tahun adalah sekitar 

178 juta jiwa. Pada kelompok usia tersebut perkiraan prevalensi DM 

sebesar 4% (7 juta penderita). Selain jumlah kasus yang cenderung 

meningkat, penyakit ini juga merupakan salah satu penyebab utama 

kematian dan juga akibat yang ditimbulkan antara lain kecacatan sehingga 

dapat menurunkan produktifitas maupun prestasi kerja (Suyono, 1999). 

Mengingat bahwa DM merupakan penyakit yang seumur hidup 

atau dengan kata lain long life disease, maka tujuan pengobatan dan 

perawatan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup penderita dan 

mencegah agar tidak terjadi komplikasi ataupun penyulit dengan tujuan 

akhir menurunkan  morbiditas dan mortalitas DM, perawatan penderita 

DM memerlukan biaya yang tidak sedikit, waktu yang lama, ketelatenan 

baik dari pihak penderita maupun keluarga karena itu sering terjadi 

ketidakteraturan olahraga dan tidak teratur kontrol ke dokter untuk 

mengetahui kondisi gulanya ( Tjokroprawiro, 1999). 

Komplikasi merupakan risiko yang dapat terjadi akibat perawatan 

serta pengontrolan penyakit DM tidak dilakukan dengan baik, komplikasi 

DM diantaranya adalah retinopati, neuropati, katarak, glaukoma, nefropati, 

penyakit jantung koroner dan stroke. Penderita juga akan mengalami 

kondisi yang sangat fatal kalau sampai mengalami ketoasidosis diabetik, 

akibat dari kadar gula dalam darah yang begitu tinggi. Situasi itu bisa 

menyebabkan penderita koma atau jiwanya tidak tertolong lagi. Yang 

tidak kalah fatalnya kalau sampai terjadi sebaliknya, hipoglikemia atau 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan Besar risiko ... Mascik Fauzi



kadar gula terlalu rendah yang apabila tidak segera diatasi dapat 

menyebabkan kematian. Kondisi ini terjadi akibat penggunaan insulin atau 

obat diabetes yang tidak terkontrol (Hendromartono, 1999).  

Hasil United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 

menunjukkan bahwa regulasi gula darah yang baik dalam waktu yang 

lama dapat menurunkan risiko yang terkait dengan Diabetes sebesar 12%, 

menurunkan risiko infark miokard sebesar 16%, menurunkan risiko 

retinopati dalam 12 tahun sebesar 21%, menurunkan risiko ekstraksi 

katarak sebesar 24% dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi 

mikrovaskuler secara keseluruhan sebesar 25%. Dari hasil penelitian ini 

maka regulasi glukosa darah merupakan kunci dalam pencegahan serta 

perkembangan komplikasi DM ( Adam, 2001). 

Untuk mengurangi risiko katarak, pasien diabetes sebaiknya 

mengenakan topi dan kacamata di siang hari, mengkonsumsi makanan 

yang mengandung antioksidan dan yang terpenting adalah rutin melakukan 

pemeriksaan mata untuk membandingkan fungsi mata kanan dan kiri. 

Penderita diabetes juga harus merasa curiga jika penglihatan mulai kabur 

atau berkabut, satu mata tiba-tiba tak bisa melihat, tampak lingkaran 

disekeliling cahaya, serta muncul bercak merah pada objek yang sedang 

dilihat (Soetmadji, 1996). 

Johnson (1998) merekomendasikan agar diet untuk penderita 

diabetes sebaiknya sedikit mengandung gula-gula sederhana seperti 

glukosa (monosakarida) dan sukrosa (disakarida, misalnya gula pasir), 
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rendah kolesterol dan asam-asam lemak jenuh (umumnya berasal dari 

hewani). Langkah tersebut untuk menghindari komplikasi 

hiperkolesterolemia (peningkatan kadar kolesterol) dalam darah serta 

tercukupinya karbohidrat kompleks termasuk serat pangan serta protein. 

Dalam melakukan diet ini diharapkan penderita diabetes tidak merokok, 

karena rokok dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas yang sangat 

tinggi yang disebabkan oleh peningkatan katekholamin (proses akut). 

Untuk jangka panjang (proses kronik), perokok berat (lebih dari 20 batang 

perhari) akan mengalami hipo HDL kholesterolamin, yang nantinya 

meninggikan faktor risiko untuk terkena katarak (Hendromartono, 1999). 

Tujuan dari upaya diabetes terkontrol adalah untuk menurunkan 

risiko komplikasi kronis diabetes seperti hiperkolesterol, arterisklerosis, 

ginjal, serta katarak. Sehingga diharapkan dengan pengaturan diet yang 

optimal, membiasakan untuk berolahraga, dan menghindari merokok pada 

penderita diabetes mellitus dapat menurunkan prevalensi katarak (Suyono, 

1999). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui bahwa DM 

merupakan masalah kesehatan yang serius dengan jumlah kasus yang 

cenderung meningkat, dan akibat yang ditimbulkan apabila 

pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, yakni komplikasi, kecacatan, 

kematian dan juga dapat menurunkan produktivitas yang nantinya akan 

menurunkan kualitas sumber daya manusia (Siboro, 1998).  
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Penderita diabetes umumnya tidak menyadari bahaya komplikasi 

diabetes terutama pada organ target mata sehingga sering kali tidak rutin 

melakukan pemeriksaan mata ke dokter mata, tidak melakukan diet secara 

optimal, tidak rutin berolahraga, serta masih merokok (Siboro, 1998). 

Katarak masih merupakan penyebab utama kebutaan tertinggi di 

Indonesia dan Asia Tenggara maka perlu upaya-upaya untuk menurunkan 

prevalensinya melalui pencegahan terhadap faktor risiko katarak 

(Setyowati, 1999). 

Kasus katarak senilis di RSU Dr. Soetomo Surabaya mengalami 

penurunan jumlah kasus dari 2722 kasus (21,2%) pada tahun 2003 

menjadi 2105 kasus (18,6%) pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 kasus 

katarak terpecah menjadi dua yaitu kasus katarak yang tidak terspesifikasi 

(katarak developmental, komplikata, dan traumatik) dengan 1199 (10,3%) 

kasus dan kasus katarak senilis dengan 1475 kasus (12,5%). Jika dilihat 

dari peringkat kasus katarak senilis juga mengalami penurunan dari 

peringkat pertama pada tahun 2003 dan 2004 menjadi peringkat ke dua 

pada tahun 2005. Sedangkan untuk katarak yang tidak terspesifikasi 

mengalami peningkatan dari tahun 2003 dan 2004 yang tidak termasuk 

dalam sepuluh penyakit terbesar di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya 

menjadi peringkat ke enam pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyakit katarak memerlukan perhatian yang serius terutama untuk faktor 

risiko katarak yang dapat dicegah, salah satunya seperti komplikasi 
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diabetes mellitus serta kebiasaan merokok yang dapat memicu terjadinya 

katarak (Ilyas, 1999).  

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu dilakukan penelitian tentang 

”Perbedaan besar risiko kejadian  katarak senilis pada penderita Diabetes 

mellitus tipe 2”. 

1.3  Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai hal yang telah di identifikasi tersebut di atas, 

maka ditentukan batasan masalah di dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana besar risiko kejadian katarak senilis pada penderita 

Diabetes mellitus tipe 2 di RSU Dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

Apakah ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut lama 

menderita diabetes mellitus, keteraturan terapi diabetes mellitus,  

kebiasaan olahraga, kepatuhan diet, kebiasaan merokok dan umur 

penderita diabetes mellitus  tipe 2 ? 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

II.1 Tujuan penelitian 

II.1.1 Tujuan umum 

Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2 di RSU Dr. Soetomo Surabaya.  

II.1.2 Tujuan khusus    

1. Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis 

menurut lama menderita diabetes mellitus tipe 2.  

2. Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis 

menurut keteraturan terapi DM yaitu keteraturan minum Obat 

Anti Diabetes (OAD) dan melakukan injeksi insulin pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2. 

3.  Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis 

menurut kebiasaan olahraga yang meliputi jenis olahraga, lama, 

frekuensi dan waktu melakukan olahraga pada penderita 

diabetes mellitus tipe 2. 

4. Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis 

menurut kepatuhan melakukan diet berdasarkan pola jenis dan 

jadwal makan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 
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5. Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis 

menurut kebiasaan merokok yang meliputi jenis, dosis dan 

lama merokok pada penderita diabetes mellitus tipe 2  . 

6. Mempelajari perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis 

menurut umur penderita diabetes mellitus tipe 2. 

II.2 Manfaat penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi peneliti 

Akan mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan 

penelitian sesuai dengan ilmu dan teori yang telah diperoleh. 

2. Bagi masyarakat 

Mendapatkan informasi terkait dengan faktor risiko katarak yang 

dapat dicegah seperti penatalaksanaan diabetes mellitus tipe 2 yang 

terkontrol. 

3. Bagi Instansi terkait 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun suatu kebijakan khususnya dalam rangka upaya 

penatalaksanaan diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol agar dapat 

mengurangi atau mencegah risiko terjadinya katarak. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

III.1 Gambaran Penyakit Katarak 

III.1.1  Pengertian Katarak 

Katarak berasal dari bahasa yunani katarrhakies, bahasa Inggris 

cataract dan bahasa latin cataracta yang berarti air terjun. Dalam bahasa 

Indonesia disebut bular karena penglihatan seperti tertutup air terjun akibat 

lensa yang keruh. Katarak adalah setiap keadaan kekeruhan pada lensa 

mata yang dapat terjadi akibat hidrasi (penambahan cairan) lensa, 

denaturasi protein lensa mata atau akibat kedua-duanya. Jadi merupakan 

proses kekeruhan lensa mata karena terganggunya metabolisme lensa. 

Terjadinya kekeruhan pada lensa mata disebabkan oleh : 

a. Penimbunan air di antara serabut-serabut lensa dan absorsi 

intra selular. 

b. Koagulasi yaitu perubahan kimiawi dari kandungan protein 

lensa yang semula larut air menjadi tidak larut. 

Biasanya kekeruhan mengenai kedua mata dan berjalan secara 

progresif serta mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Katarak 

umumnya merupakan penyakit pada usia lanjut akan tetapi dapat juga 

akibat kelainan kongenital (sejak lahir) atau penyulit penyakit mata seperti 

glaukoma, ablasio, uveitis, diabetes dan retinitis pigmentosa. 
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Katarak dapat disebabkan oleh bahan toksik khusus, keracunan obat-

obatan seperti steroid (peroral), dinitrophenicol (obat kurus), echothipace 

iodise (obat anti glaukoma), kelainan sistemik atau metabolik (Ilyas, 1999). 

III.1.2  Penyebab Terjadinya Katarak 

Hingga saat ini penyebab kekeruhan lensa secara tepat belum dapat 

diketahui secara pasti (Akman, 1999). Namun terdapat teori yang 

menyebutkan sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya katarak yaitu : 

a. Teori degenerasi 

Teori ini mengemukakan bahwa proses katarak merupakan 

kejadian alamiah yang sudah wajar dan terjadi pada seseorang yang 

menginjak usia lanjut. 

b. Sinar matahari 

Seseorang yang bekerja di alam terbuka sepanjang hari di bawah 

terik matahari kemungkinan besar terjadi katarak. 

c. Katarak traumatik 

Katarak yang disebabkan oleh trauma yang umumnya bersifat 

unilateral. Trauma oleh benda tumpul akan menyebabkan terjadinya 

katarak lebih lamban dibanding trauma oleh karena benda tajam. 

d. Katarak karena gangguan metabolik 

Katarak yang disertai diabetes mellitus timbulnya akan lebih cepat 

dari katarak biasa non diabetes mellitus. 
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e. Katarak sekunder 

Katarak ini sering terjadi pada penyakit lain seperti uveitis 

anterior, kelainan retina dan glaukoma. 

f. Rokok  

Merokok merupakan risiko terjadinya katarak subskapular 

posterior dan ini perlu penelitian lebih mendalam.. 

g. Obat-obatan  

Penggunaan obat-obatan jenis steroid dalam jangka waktu relatif 

lama akan memberikan efek samping terjadinya katarak subskapular 

posterior (Ilyas, 1998). 

III.1.3  Gejala klinis katarak 

 Adapun gejala klinis katarak adalah sebagai berikut: 

a. Kemunduran tajam penglihatan (tergantung tebal tipisnya kekeruhan dan 

lokalisasi kekeruhan) 

b. Adanya bercak hitam pada lapangan pandang yang stationer (selalu ikut 

pergerakan mata yang merupakan keluhan klasik pada katarak dini) 

c. Artificieal myopi karena lensa menjadi lebih cembung sehingga melihat 

jauh kabur dan mungkin membaca atau melihat dekat tanpa kaca mata 

baca 

d. Diplopia yaitu suatu objek memberikan dua bayangan atau lebih sehingga 

penderita mengeluh silau atau pusing 

e. Bayangan ”Halo” disekitar sumber cahaya (Ilyas, 1998). 
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III.1.4  Pertumbuhan Katarak 

 Pertumbuhan katarak bisa dibedakan menjadi : 

a. Nuclear 

Katarak yang muncul di bagian tengah lensa. Pada tahap awal 

pola fokus cahaya lensa akan berubah bahkan terasa adanya 

perbaikan penglihatan. Namun dengan semakin menguning bahkan 

menghijaunya lensa akibat katarak, pandangan akan semakin 

buram. Pada perkembangan lanjut, lensa bahkan bisa berubah 

menjadi coklat. 

b. Cortical 

Katarak yang tumbuh pada bagian luar lensa dan secara 

perlahan bertumbuh kearah dalam. Selain mengganggu pandangan 

dekat dan jauh, juga mengakibatkan pandangan menjadi bias 

bahkan kehilangan kontras. 

c. Subcapsular 

Terbentuk dari bagian belakang lensa dan tampak kusam. 

Katarak seperti ini bisa terbentuk di kedua bola mata, namun hanya 

salah satunya saja katarak dapat berkembang lebih cepat 

(Setyowati, 2000). 
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III.1.5 Klasifikasi Katarak 

Berdasarkan usia, katarak dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Katarak Kongenital 

Katarak yang dimulai terjadi sebelum atau segera setelah lahir dari 

bayi  berusia kurang dari satu tahun. Katarak kongenital merupakan 

penyebab kebutaan pada bayi yang cukup berarti terutama akibat 

penanganan yang kurang tepat. Hampir 50% dari katarak kongenital 

adalah sporadik dan tidak diketahui penyebabnya. Kekeruhan lensa pada 

katarak kongenital jarang menyeluruh dan biasanya terdapat bercak putih 

dibelakang pupil ”leukokoria”. 

 Ada empat bentuk katarak kongenital yaitu: 

1. Katarak polar anterior 

Gangguan perkembangan lensa pada saat mulai terbentuk plakoda 

lensa. Gejala klinis berupa leukokoria. 

2. Katarak polar posterior 

      Terdapat leukokoria dan terjadi akibat arteri bialoid yang menetap 

3. Katarak lameral atau zonular 

Permulaan ditandai dengan perkembangan serat lensa normal, dapat 

terjadi gangguan pada perkembangan serat lensa sehingga terjadi 

kekeruhan serat lensa dan terbentuklah zona. Biasanya katarak  lameral 

diturunkan secara dominan dan terdapat pada kedua mata (bilateral). 
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4. Katarak sentral  

 Biasanya pada nukleus sehingga tajam penglihatan terganggu. 

Katarak sentral biasanya terdapat pada kedua mata (bilateral) dan 

herediter dominan. 

b) Katarak Juvenil ( Soft Katarak) 

 Katarak yang terlihat pada usia 1 tahun dan kurang dari 40 tahun. 

Terjadinya katarak juvenil biasanya karena : 

1. Lanjutan katarak kongenital 

2. Penyulit penyakit lain, seperti : 

a. Penyakit lokal pada satu mata uveitis anterior, glaukoma, ablasi 

retina, myopia tinggi. 

b. Penyakit sistemik seperti diabetes melitus. 

3. Trauma tumpul  

Biasanya timbulnya sangat pelan dan penurunan tajam penglihatan 

juga sangat pelan. 

 Terapi dilakukan dengan pembedahan, dengan syarat: 

1. Unilateral katarak dengan indikasi: 

a. Binokular vision 

b. Katarak telah total 

c. Kosmetik 

2. Bilateral katarak, indikasi jika menggangu pekerjaan 

c) Katarak Presenil 

 Katarak yang terjadi pada usia 30 – 40 tahun 
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d) Katarak Senilis 

 Katarak yang dimulai pada usia > 40 tahun. Pada umumnya mulai 

usia 50 tahun, kecuali disertai  penyakit lain seperti Diabetes Melitus. 

Katarak senilis paling sering dijumpai dan umumnya bilateral dan stadium 

kataraknya berbeda antara kedua mata. Kekeruhan dapat dijumpai di 

bagian perifer korteks atau sekitar nukleus, sehingga gejala utama ialah 

penglihatan makin lama makin kabur. 

Penyebab katarak senilis belum diketahui secara pasti, diduga karena : 

1. Proses pada nukleus 

2. Penimbunan ion kalsium dan sklerosis mengalami dehidrasi 

sehingga terjadi penimbunan pigmen dan akhirnya lensa 

menjadi keruh. 

3. Proses pada korteks 

  Penimbunan air dan kalsium diantara serabut lensa 

sehingga lensa menjadi lebih tebal, lebih cembung dan 

terjadilah artificial myop. 

4. Secara kimia oleh karena penurunan pengambilan oksigen dan 

peningkatan air, NaCl dan Ca 

5. Penurunan potasium vitamin C dan protein, glutation (-) 

6. Radiasi ultraviolet (Ilyas, 1998). 
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Stadium katarak senilis meliputi : 

1. Stadium Insipien 

 Merupakan stadium dini katarak dan pada stadium ini terjadi 

kekeruhan lensa sektoral berupa baru jernih ”spokes of wheel ” (seperti biji 

atau roda). 

2. Stadium Imatur 

 Kekeruhan mengenai seluruh lapisan lensa, terutama dibagian 

posterior dan belakang nukleus lensa. Prosesnya meliputi lensa menyerap 

cairan lalu membengkah sehingga mendorong iris ke depan. 

3. Stadium Hipermatur 

 Korteks lensa menjadi lebih permiable dan isi korteks yang cair 

keluar sehingga lensa mengkerut atau kempes yang dinamakan snrunken 

katarak. Pada stadium ini juga sering terjadi korteks melunak dan mencair, 

sedangkan nukleus tidak berubah yang sering disebut Morgagnian katarak 

(Ilyas, 1998). 

III.2  Faktor Risiko Katarak 

 Adapun faktor risiko katarak meliputi: 

a. Penyakit sistemik seperti Diabetes mellitus. 

b. Geografis terutama di daerah tropis yang terkait dengan paparan sinar 

matahari ultraviolet yang tinggi. 

c. Nutrisi protein yang tinggi  

d. Konsumsi obat-obatan yang mengandung steroid (peroral), 

dinitrophenicol, (obat kurus), echothipate iodide (obat antiglaukoma). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan Besar risiko ... Mascik Fauzi



e. Trauma pada bola mata 

f. Sejarah keluarga terkait katarak 

g. Merokok dan kebiasaan minum alkohol 

h. Rendahnya asupan vitamin C, multivitamin, antioksidan, vitamin E 

betakaroten, niasin serta thiamin (Ilyas, 1998). 

III.3 Hubungan Diabetes Mellitus Terhadap Kejadian Katarak  

II.3.1  Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan karena keadaan 

kekurangan insulin dengan akibat glukosa tidak dapat diolah oleh badan 

sehingga kadar glukosa dalam darah meninggi dan dikeluarkan dalam urin 

(Hendromartono, 1999). Biasanya penderita menunjukkan hiperglikemi 

dan glikosuria (disertai atau tidak gejala klinik) sebagai akibat dari 

kurangnya insulin relatif maupun absolut (Hendromartono, 1999). 

III.3.2  Gejala, Klasifikasi, dan Kriteria  Diagnosa Diabetes Mellitus  

1. Gejala Akut 

Diawali dengan banyaknya makan (polifagia), banyak minum 

(polidipsi) dan banyak kencing (poliuria). Pada keadaan ini biasanya 

penderita mengalami kenaikan berat badan terus menerus karena jumlah 

insulin masih mencukupi. Bila keadaan tersebut tidak segera diobati, maka 

timbul gejala seperti nafsu makan kurang, banyak minum, banyak kencing, 

mudah lelah dan berat badan menurun dengan cepat. Keadaan ini akan 

diikuti dengan rasa mual dan dapat menyebabkan koma diabetik atau 

penderita tidak sadarkan diri apabila tidak segera diobati. 
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2. Gejala Kronik 

Gejala yang sering timbul yaitu rasa kesemutan, kulit gatal, rasa 

tebal di kulit, gatal disekitar kemaluan (terutama pada wanita), kram, 

capai, mata kabur, gigi mudah goyang atau lepas, serta kemampuan 

seksual menurun. 

3. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi diabetes mellitus yang dipakai oleh Perkumpulan 

Endrokrinologi Indonesia (PERKENI) saat ini mengacu pada klasifikasi 

menurut American Diabetes Association (ADA) 1997, terdapat beberapa 

tipe diabetes mellitus, antara lain: 

1) Diabetes mellitus tipe 1  

Terjadi karena destruksi sel beta, umumnya menjurus ke 

defisiensi insulin absolut baik melalui proses imunologik maupun 

idiopati. Biasanya lebih banyak terjadi pada orang muda (< 40 tahun). 

Penataksanaannya meliputi injeksi insulin, mematuhi diet untuk 

penderita diabetes serta olahraga secara teratur. 

2) Diabetes mellitus tipe 2  

 Bervariasi mulai yang predominan resistensi insulin disertai 

defisiensi insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi 

insulin bersama resistensi insulin. Biasanya terjadi pada orang yang 

berusia lebih dari 40 tahun dan terjadi secara perlahan-lahan. 

Penatalaksanaanya meliputi mempertahankan berat badan ideal, 

olahraga secara teratur, mematuhi diet untuk penderita diabetes, 
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mematuhi terapi untuk penderita diabetes dengan patuh meminum 

tablet atau pil (untuk sebagian penderita berdasarkan anjuran dari 

dokter) dan bila dibutuhkan injeksi insulin sebagai upaya stadium 

terakhir. 

3) Diabetes mellitus tipe lain antara lain: 

a) Defek genetik fungsi sel beta: 

1. Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) 

2. DNA mitokondria  

b) Defek genetik kerja insulin 

c) Penyakit eksokrin pankreas seperti pankreatitis, tumor atau 

pankreatektomi, pankreatopati fibrokalkulus. 

d) Endokrinopati seperti akromegali, sindroma cushing, 

faekromositoma, hipertiroidism 

e) Karena obat atau zat kimia seperti vacor, pentamidin, asam 

nikotinat, glukokortikoid, hormon tiroid 

f) Infeksi Rubella, Cytomegalo virus. 

g) Imunologi ( jarang) seperti antibodi anti Insulin 

h) Sindroma genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus 

seperti  Sindroma down, sindroma Klinefelter, sindroma Turner  

4) Diabetes mellitus ketika hamil (Gestational Diabetes mellitus) 

 Diabetes yang terjadi pada wanita hamil. Diabetes ketika hamil 

sering ditemukan pada orang Amerika keturunan Afrika, Hispanik atau 

latin, dan keturunan Indian. Diabetes ketika hamil juga biasa didapati 
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dikalangan wanita yang suka makan atau wanita yang dari keturunan 

pengidap diabetes. Pada wanita hamil yang terkena diabetes 

memerlukan pengontrolan untuk menurunkan kadar gula dalam darah 

agar tidak berpengaruh pada janin. Setelah melahirkan, kebanyakan 

wanita  yang terkena diabetes selama hamil 90% hingga 95% akan 

sembuh. Sebagian kecil pula antara 5% hingga 10% akan tetap terkena 

diabetes bebas insulin (Diabetes tipe 2). Wanita yang mengalami 

diabetes ketika hamil mempunyai risiko 20% hingga 50% terkena 

diabetes dalam kurun waktu antara 5 hingga 10 tahun. Diabetes ketika 

hamil juga meningkatkan risiko melahirkan bayi mempunyai bilirubin 

yang tinggi (demam kuning) dibandingkan dengan bayi normal 

(Hendromartono, 2001). 

4. Kriteria Diagnosa Diabetes Mellitus 

Diagnosa diabetes mellitus umumnya dipikirkan dengan adanya 

gejala khas diabetes mellitus berupa poliuria, polidipsia dan penurunan 

berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain yang 

mungkin dikeluhkan penderita adalah kesemutan, gatal, mata kabur dan 

impotensia. Diagnosa diabetes mellitus menurut PERKENI 1998 

ditegakkan dengan: 

1. Jika keluhan dengan gejala khas dan ditemukan hasil pemeriksaan 

glukosa darah sewaktu > 200 mg/dl sudah cukup untuk 

menegakkan diagnosa diabetes mellitus. 
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2. Jika hasil pemeriksaan glukosa darah meragukan, pemeriksaan 

TTGO diperlukan untuk konfirmasi diagnosa diabetes mellitus. 

Untuk diagnosa dan GTG lainnya, diperiksa glukosa darah 2 jam 

setelah beban glukosa. 

3. Sekurang-kurangnya diperlukan kadar glukosa darah pernah 2 

kali abnormal untuk konfirmasi diagnosis diabetes mellitus, baik 

pada 2 kali pemeriksaan yang berbeda ataupun adanya 2 hasil 

abnormal pada satu saat pemeriksaan yang sama.  

Kriteria diagnosis diabetes mellitus menurut ADA 1997 adalah 

sebagai berikut: 

1. Kadar glukosa plasma puasa > 126 mg/dl 

2. Kadar glukosa 2 jam PP dengan TTG > 200 mg/dl 

3. Gejala spesifik dengan kadar glukosa darah sewaktu > 200 mg/dl 

baru dapat dikatakan sebagai diabetes mellitus (Tjokroprawiro, 

1999). 

Untuk skrining epidemiologi atau kepentingan kependudukan, 

American Diabetes Association (ADA 1997) memakai dasar kadar glukosa 

darah puasa lebih dari 126 mg/dl. Sebagai patokan penyaring dan penentuan 

diagnosis menurut ADA 1997 diperlihatkan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel III.3.1 Kadar Glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan    
penyaring dan diagnosis diabetes mellitus (mg/dl)  menurut ADA 
1997 

 Bukan DM Belum pasti DM Pasti 
DM 

1 2 3 4 
Kadar glukosa 
darah sewaktu: 
Plasma vena 
Darah kapiler 

 
 
< 110 
< 90 

 
 
110 - 199 
90   - 199 

 
 
> 200 
> 200 

Kadar glukosa 
darah puasa: 
Plasma vena 
Darah kapiler  

 
 
< 110 
< 90 

 
 
110-125 
90-109 

 
 
≥ 126 
≥ 110 

Sumber : Diagnosis dan Klasifikasi DM terkini ( Soegondo, 1999). 

III.3.3  Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Tipe 2 

Penatalaksanaan diabetes mellitus tipe 2 perlu dilakukan dengan 

tujuan mengontrol dengan sempurna atau mempertahankan gula darah 

dalam batas normal setiap waktu sehingga dapat menunda timbulnya, 

menurunkan insidens, atau mengurangi keparahan komplikasi diabetes 

jangka panjang (Johnson, 1998). Adapun penatalaksanaan diabetes 

mellitus tipe 2 meliputi: 

1. Diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2 

Penatalaksanaan diabetes mellitus tipe 2 pada umumnya selalu 

dimulai dengan upaya dietetik terlebih dahulu, kecuali bila terdapat 

penyakit atau penyulit lain sehingga pemberian obat sangat diperlukan. 

Dasar terapi diet adalah mengatur agar penderita dapat menggunakan 

insulin secara efisien, karena kadar gula darah yang normal merupakan 

indikator berhasilnya terapi. Prinsip perencanaan makan bagi penderita 

diabetes mellitus disesuaikan dengan kebutuhan kalori untuk mencapai 
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dan mempertahankan berat badan ideal. Komposisi energi yang 

dianjurkan adalah 60%-70% dari karbohidrat, 10%-15% protein dan 

20%-25% dari lemak. Dengan pola diet seperti ini selain mengandung 

karbohidrat lumayan tinggi, juga kaya serat dan rendah kolesterol. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diet tinggi karbohidrat kompeks 

dalam dosis terbagi dapat memperbaiki kepekaan sel beta pankreas. 

Pada dasarnya, diet terdiri atas 3 kali makan utama dan 3 kali 

makan antara (snack) dengan jarak 3 jam. Contohnya: 

Pukul 06.30 – makan pagi 

Pukul 09.30 – makanan kecil atau buah 

Pukul 12.30 – makan siang 

Pukul 15.30 – makanan kecil atau buah 

Pukul 18.30 – makan malam 

Pukul 21.30 – makanan kecil atau buah 

Pada penderita DM setiap kali makan hendaknya dalam jumlah 

porsi kecil sampai sedang agar tidak membebani pankreas. Buah- 

buahan yang dianjurkan yaitu pepaya, kedondong, pisang, apel, tomat 

dan semangka yang kurang manis. Sedangkan buah - buahan yang 

manis  seperti sawo, mangga, jeruk, rambutan, durian, dan anggur 

tidak dianjurkan dikonsumsi (Suyono, 1999). 

Tujuan diet diabetes mellitus adalah: 

a. Memperbaiki kesehatan umum penderita dengan memberi 

diet yang optimal. 
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b. Mengarahkan berat badan penderita ke berat badan yang 

ideal  (normal) 

c. Menghasilkan pertumbuhan yang normal pada anak-anak 

d. Mempertahankan gula darah mendekati normal 

e. Menghindarkan atau menunda komplikasi mikro dan makro 

angiopati diabetik (kerusakan darah kecil dan besar akibat 

diabetes mellitus) 

f. Membuat diet yang menarik dan realistik (Hendromantono, 

2002). 

Diet adalah penatalaksanaan yang penting dari kedua tipe diabetes 

mellitus. Makanan yang masuk harus dibagi rata sepanjang hari, ini 

harus konsisten dari hari ke hari. Adalah sangat penting bagi pasien yang 

menerima insulin dikoordinasikan antara makanan yang masuk dengan 

aktivitas insulin. Lebih jauh, orang dengan tipe-tipe cenderung 

kegemukan, dimana ini berhubungan dengan resistensi insulin dan 

hiperglikemia. Toleransi glukosa seiring membaik dengan penurunan 

berat badan. Petunjuk umum bagi penderita Diabetes mellitus dalam 

mengatur dietnya adalah sebagai berikut: 

a. Tepat Jadwal Makan 

Jadwal makan harus diikuti sesuai dengan jam makan 

terdaftar. Penderita diabetes mellitus harus membiasakan diri 

untuk makan tepat waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak 

terjadi perubahan pada kandungan gula darahnya. Prinsipnya 
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jadwal makan penderita diabetes dianjurkan lebih sering 

dengan porsi sedang. Maksudnya agar jumlah kalori merata 

sepanjang hari. Tujuan akhirnya agar beban kerja tubuh tidak 

terlampau berat dan produksi kalenjar ludah perut tidak terlalu 

mendadak. Disamping jadwal makan pagi, siang, dan malam 

dianjurkan juga porsi makanan ringan di sela-sela waktu 

tersebut (selang waktu sekitar tiga jam). 

b. Tepat Jumlah Kalori  

Jumlah makanan yang disediakan bagi penderita diabetes 

mellitus tipe 2 untuk setiap kali makan sudah diterapkan 

berdasarkan kandungan karbohidrat dan kalori dalam makanan. 

Apabila penderita tidak dapat menghabiskan porsi makanan 

yang disajikan atau makan lebih banyak dari yang seharusnya 

maka akan mengakibatkan terjadinya hipoglikemia atau 

hiperglikemia dan keadaan itu justru harus dihindari. Bagi 

penderita diabetes yang tidak mempunyai masalah dengan 

berat badan tentu lebih mudah untuk menghitung jumlah kalori 

sehari- hari. Caranya, berat badan dikalikan 30. Kalau yang 

bersangkutan berolahraga, kebutuhan kalorinya pada hari 

berolahraga ditambah sekitar 300-an kalori. 

c. Tepat Jenis Makanan  

Jenis makanan harus dibatasi adalah pantang gula, makanan 

manis, makanan berkalori tinggi seperti nasi, daging berlemak, 
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jeroan dan kuning telur, juga makanan berlemak tinggi seperti 

es krim, ham, sosis, cake, coklat, dendeng, makanan gorengan. 

Sayuran berwarna hijau gelap dan jingga seperti wortel, buncis, 

bayam, caisim bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak, begitu 

pula buah - buahan. Namun, perlu diperhatikan bila penderita 

diabetes menderita gangguan ginjal, maka konsumsi sayur- 

sayuran hijau dan makanan berprotein tinggi harus dibatasi 

agar tidak terlalu membebani kerja ginjal. Sehingga Penderita 

diabetes mellitus harus mengetahui  apa makanan yang boleh 

secara bebas dimakan dan apa yang harus dibatasi secara ketat  

(Hendromartono, 1999). 

Dalam melakukan diet ini diharapkan penderita diabetes tidak 

merokok dan tidak minum alkohol, karena rokok dapat meningkatkan 

kadar asam lemak bebas yang sangat nyeri yang disebabkan oleh 

peningkatan katekholamin (proses akut). Untuk jangka panjang (proses 

kronik), perokok berat (lebih dari 20 batang perhari) akan mengalami 

hipo HDL kholesterolamin (Hendromartono, 1999). 

Penderita DM dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol. 

Alkohol akan menghambat proses pembuatan glukosa dari protein dan 

lemak atau memiliki sifat glukonkogenesis dan kondisi ini bisa 

menyebabkan turunnya kadar glukosa darah sampai tingkat yang 

membahayakan (hipoglikemia) pada orang normal waktu puasa 

(Tjokroprawiro, 1999). 
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2. Pengobatan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 

Beberapa individu dengan diabetes mellitus diobati dengan obat 

oral hipoglisemik dan injeksi insulin (untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 yang mengalami komplikasi penyakit yang lain) yang berguna 

untuk menstimuli pelepasan insulin dari sel beta pankreas atau 

pengambilan glukosa oleh jaringan perifer. Adapun terapi untuk 

penderita diabetes mellitus adalah sebagai berikut: 

a. Antidiabetik oral 

Antidiabetik oral mempunyai khasiat dapat menurunkan kadar 

gula dalam darah dan pemakaiannya sering disebut juga obat 

hipoglikemik oral. Antidiabetik oral sangat bermanfaat untuk penderita 

DM yang terjadi pada umur setengah tua (middle age onset), penderita 

gemuk, penderita yang belum pernah mendapat pengobatan dengan 

insulin dan penderita yang memerlukan insulin rendah (40 unit/ hari 

atau kurang) (Tjokroprawiro, 1999). 

Antidiabetik oral tidak dianjurkan pemberiannya jika penderita 

DM mengalami komplikasi atau penyakit lain yang membutuhkan 

kontrol yang baik terhadap penyakit DM-nya. Umpamanya jika ada 

gangren diabetik, tuberkulosis, penyulut diabetik berupa retinopati. 

Untuk pemberian terapi dengan antidiabetik oral perlu diketahui bahwa 

penderita DM yang membutuhkan penurunan kadar gula darah yang 

cepat. Oleh karena itu, pada penderita tersebut wajib latihan dahulu 
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diberikan pengobatan yang esensial yaitu diet dan olahraga yang 

teratur (Tjokroprawiro, 1999). 

Setelah 2 minggu pengobatan dengan diet dan olahraga maka 

penderita harus dievaluasi kembali dengan diperiksa kadar gula 

darahnya (diharapkan kadar gula darahnya turun) dan bila tidak 

terkontrol (kadar gula darah tidak turun) barulah dipertimbangkan 

pemberian dan pemilihan jenis antidiabetik oral yang digunakan. 

Beberapa pertimbangan penggunaan obat antidiabetik oral 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengobatan DM dengan antidiabetik oral mempunyai indikasi 

tertentu dengan mempunyai lebih banyak kontraindikasi tertentu 

dibandingkan dengan insulin. 

2. Antidiabetik oral lebih unggul daripada insulin dalam hal mudahnya 

pemberian obat dan penderita DM tidak perlu mengalami trauma 

psikis akibat suntikan setiap hari. 

3. kombinasi 2 jenis antidibetik dapat mengantisipasi kegagalan primer 

atau sekunder yang dialami pada penggunaan hanya satu jenis  

(Tjokroprawiro, 1999). 

b. Insulin 

Insulin terdapat dalam beberapa jenis hancuran dengan maksud 

agar penggunannya dapat disesuaikan dengan mulai bekerjanya pekerjaan 

maksimum dan lamanya bekerja. Seorang penderita DM yang perlu 

mendapatkan suntikan insulin yaitu pada penderita diabetes tipe 1 dan 
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penderita diabetes tipe 2 yang berumur > 40 tahun disertai penyakit yang 

membutuhkan kontrol DM secepat dan sebaik mungkin, umpamanya: 

1. Asidosis 

2. Koma diabetik 

3. Gangren 

4. Tuberkulosa yang aktif 

5. Operasi yang besar 

6. Infeksi yang berat 

7. Kerusakan hepar/ ginjal 

Komplikasi yang mungkin terjadi pada penggunan insulin adalah 

sebagai berikut: 

1. Hipoglikemia 

2. Lipo atropi 

3. Lipohiperthropi 

4. Alergi lokal atau umum 

5. Resistensi insulin 

6. Udema insulin 

7. Sepsis 

Hipoglikemia merupakan komplikasi yang paling berbahaya dapat 

terjadi bila ketidaksesuaian antara diet, kegiatan berolahraga dan jumlah 

insulin.  

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan Besar risiko ... Mascik Fauzi



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja insulin yaitu: 

1. Aborsi dipengaruhi oleh cara pemberian, tempat penyuntikan, 

dalamnya suntikan, kegiatan berolahraga dan konsentrasi insulin. 

2. Variabel respon glikemik pada individu DM dapat berbeda-beda 

walaupun dengan dosis insulin yang sama, baik setiap hari maupun 

dari hari ke hari. 

3. Antibodi terhadap insulin yang mempengaruhi awal dan lama kerja 

insulin (Darmono, 1999). 

3.  Olahraga pada penderita diabetes mellitus tipe 2 

Olahraga perlu dilakukan oleh penderita diabetes mellitus tipe 2, 

akan tetapi ia harus memilih olahraga yang tidak mengakibatkan beban 

fisik yang berat dan sesuai kondisi fisik penderita diabetes seperti senam 

aerobik, jalan cepat, lari (joging), renang dan bersepeda. Jenis olahraga 

lainnya, seperti tenis, tenis meja, bahkan sepakbola boleh dilakukan asal 

dengan perhatian ekstra. FID ( Frekuensi, intensitas, dan durasi) olahraga 

bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 pada prinsipnya tidak berbeda 

dengan yang diterapkan untuk orang sehat. Sebaiknya frekuensi olahraga 

adalah 3-5 kali seminggu.dan paling tidak 30-60 menit/hari. Selain itu, 

olahraga mempromokan penurunan berat badan pada penderita diabetes 

tipe 2 dengan kelebihan berat badan. Individu dengan diabetes mellitus 

harus minum banyak cairan sebelum, selama dan sesudah berolahraga 

untuk mencegah dehidrasi. Dalam melakukan olahraga, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan yaitu kadar gula darah penderita saat melakukan 
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olahraga harus pada kisaran 100 – 300 mg/dl. Apabila lebih dari 300 mg/dl 

dikhawatirkan terjadi ketoasidosis (kelebihan keton dalam jaringan), 

misalnya penderita dengan kadar gula yang terlalu rendah juga dilarang 

melakukan latihan, ditakutkan malah terjadi hipoglikemia. Menjaga 

kebersihan  dan kesehatan kaki juga penting dalam berolahraga. Ketika 

sedang joging atau jalan, kaki akan bergesekan dengan sepatu. Karena itu, 

kaus kaki yang dikenakan harus bersih. Sepatupun harus yang lunak 

bagian dalamnya untuk menghindari lecet yang memicu infeksi. Dengan 

rajin berolahraga ditambah mengatur menu makanan serta mengontrol 

kadar gula secara teratur, komplikasi akibat diabetes dapat dihindari 

(Johnson, 1998). 

III.3.4 Komplikasi Diabetes mellitus Tipe 2 

 Penderita diabetes mellitus tipe 2 sangat mudah terkena komplikasi 

bila gula darahnya tidak terkontrol. Penyulit bisa terjadi pada organ lain 

yaitu: 

a) Mata yang meliputi retinopati diabetikum (timbul kerusakan pembuluh 

darah kecil di retina akibat kadar gula darah yang tinggi sehingga terjadi 

pembengkakan retina), edema bintik kuning, katarak (terjadi kekeruhan 

lensa mata sehingga penglihatan kabur bahkan sampai buta). 

b) Pembuluh darah makro yang berupa atherosklerosis (penebalan otot 

pembuluh darah) sehingga menimbulkan gangguan pada jantung, otak, dan 

kaki atau tungkai bawah. 
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c) Pembuluh darah mikro yang dapat menimbulkan gangguan pada ginjal, 

komplikasi pada serabut saraf, baik saraf tepi (terutama untuk otot dan 

kulit) maupun saraf otonom (lambung, usus, kandung kemih) 

(Tjokroprawiro, 1999). 

III.3.5 Katarak Pada Penderita Diabetes mellitus Tipe 2 

 Katarak diabetik merupakan katarak yang terjadi akibat adanya 

penyakit diabetes mellitus. Katarak pada pasien diabetes mellitus dapat 

terjadi dalam 3 bentuk meliputi: 

a. Pasien dengan hiperglikemia, asidosis dan dehidrasi berat. Pada 

lensa mata akan terlihat kekeruhan berupa garis akibat kapsul lensa 

berkerut. Bila dehidrasi lama akan terjadi kekeruhan lensa, 

kekeruhan akan hilang bila kadar gula darah normal kembali dan 

terjadi rehidrasi. 

b. Pasien diabetes mellitus tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak 

terkontrol, akan terjadi katarak serentak pada kedua mata dalam 48 

jam. Bentuknya dapat snow flake atau bentuk piring subkapsular. 

c. Katarak pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dimana gambaran 

secara histologik dan biokimia sama dengan katarak pasien 

nondiabetik. 

Beberapa pendapat menyatakan bahwa pada keadaan hiperglikemia 

terdapat penimbunan sorbitol dan fruktosa didalam lensa mata sehingga 

menyebabkan keruh. 
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Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 lebih meningkatkan insidens 

maturasi katarak dibandingkan nondiabetik (Ilyas, 1998). 

Penyakit DM dapat menyebabkan lensa mata menjadi keruh 

(tampak putih) dan penderita mengeluh kabur. Lensa yang keruh ini 

disebut katarak. Bila katarak sudah masak maka perlu dilakukan operasi. 

Dibandingkan dengan non diabetes, penderita DM mempunyai 

kecenderungan 25 kali lebih mudah mengidap kebutaan (Tjokroprawiro, 

1999). 
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BAB IV 

  KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

IV.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paparan sinar matahari yang 
tinggi (sinar ultraviolet) 
terkait dengan keadaan 
geografis 

        Katarak 

Trauma pada bola mata 
Kebiasaan minum alkohol 

Kebiasaan merokok yang 
meliputi jenis, dosis, dan 
lama merokok 

Diabetes mellitus tipe 2 : 
- Lama menderita diabetes mellitus tipe 2 
- Terapi diabetes mellitus tipe 2 yaitu Obat Anti 

Diabetes dan injeksi insulin 
- Kebiasaan olahraga yang meliputi jenis, lama,  

frekuensi dan waktu melakukan olahraga. 
- Kebiasaan diet berdasarkan pola jenis, dan jadwal 

olahraga. 
- Umur penderita diabetes mellitus tipe 2 

 

 

Keterangan : 

 : Di teliti 

 : Tidak di teliti 

Gambar IV.1  Faktor risiko kejadian katarak pada penderita diabetes mellitus 
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Faktor risiko katarak adalah faktor – faktor atau keadaan-keadaan yang 

mempengaruhi perkembangan suatu penyakit atau status kesehatan tertentu 

(Murti, 1997). Faktor yang mempengaruhi katarak dibedakan menjadi dua yaitu 

faktor risiko yang dapat dihindari atau diubah dan faktor yang tidak dapat 

dihindari. 

Faktor risiko yang tidak dapat dihindari atau diubah adalah umur dan 

keadaan geografis. Sedangkan faktor risiko yang dapat dihindari atau diubah 

adalah diabetes mellitus yang meliputi  keteraturan terapi DM yaitu minum Obat 

Anti Diabetes (OAD) dan melakukan injeksi insulin, kebiasaan olahraga, 

keteraturan diet berdasarkan pola jenis, jumlah, dan jadwal makan, kebiasaan 

merokok, kebiasaan minum alkohol, dan trauma pada bola mata. 

Karena keterbatasan waktu, peneliti membatasi variabel penelitian ini, 

yaitu lama menderita diabetes mellitus tipe 2, kepatuhan terapi DM tipe 2 yaitu 

minum Obat Anti Diabetes (OAD) dan melakukan injeksi insulin, kebiasaan 

berolahraga yang meliputi jenis, lama, frekuensi dan waktu melakukan olahraga, 

keteraturan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan, kebiasaan merokok 

yang meliputi dosis, lama dan jenis rokok serta umur penderita DM tipe 2. 

IV.2 Hipotesis Penelitian 

1. Ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut lama 

menderita diabetes mellitus tipe 2. 

2. Ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut keteraturan 

terapi diabetes mellitus tipe 2 yaitu minum Obat Anti Diabetes (OAD) dan 

melakukan injeksi insulin.  
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3. Ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut kebiasaan 

olahraga yang meliputi jenis, lama, frekuensi dan waktu melakukan 

olahraga pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

4. Ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut kepatuhan 

diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2. 

5. Ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut kebiasaan 

merokok yang meliputi jenis, dosis, dan lama merokok pada penderita 

diabetes mellitus tipe 2. 

6. Ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut umur 

penderita diabetes mellitus tipe 2 . 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

V.1 Rancang Bangun Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observasional jenis kasus kontrol.  

Penelitian observasional yaitu penelitian ketika peneliti hanya melakukan 

pengukuran-pengukuran saja, sama sekali tidak memberikan perlakuan 

atau intervensi (Murti,1997). 

Bila dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian dengan 

menggunakan survei analitik, yaitu penelitian yang mencoba menggali 

bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Kemudian 

dianalisis faktor risiko dan efek dengan uji statistika yang sesuai (Murti, 

1997). 

Didalam penelitian ini, digunakan rancangan studi kasus kontrol 

(Case Control Study) yaitu mengidentifikasi kelompok dengan penyakit 

(kasus) dan kelompok tanpa penyakit (kontrol), kemudian secara 

retrospektif diteliti faktor risiko yang mungkin dapat menerangkan 

mengapa kasus terkena penyakit sedangkan kontrol tidak terkena penyakit 

(Murti, 1997). 
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V.2 Populasi Penelitian  

 Populasi, dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 

a. Populasi Kasus: Semua penderita katarak senilis yang mempunyai 

penyakit  diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke URJ Mata RSU Dr. 

Soetomo Surabaya tahun 2006. 

b. Populasi Kontrol: Bukan penderita katarak senilis yang mempunyai 

penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke URJ Mata RSU Dr. 

Soetomo Surabaya tahun 2006. 

V.3 Sampel, Besar sampel dan Pengambilan sampel 

V.3.1 Sampel Penelitian   .  

Yang menjadi sampel penelitian ini ada dua yaitu : 

a. Sampel kasus adalah penderita katarak senilis yang mempunyai 

penyakit  diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke URJ Mata RSU 

Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret- April 2006 sebanyak 41 orang. 

b. Sampel kontrol adalah bukan penderita katarak senilis yang 

mempunyai penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke URJ 

Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret- April 2006 sebanyak 

41 orang. 

V. 3.2 Besar Sampel  

 Besar sampel penelitian dengan menggunakan rumus: 
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Keterangan: 

Z1-α/2 = Nilai distribusi normal yang sama dengan tingkat kemaknaan α, 

karena α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05, maka 

nilai Z1-α/2 = 1,96 

Z1-β  =  Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kekuatan uji 

sebenarnya yang diinginkan. Dalam penelitian ini kekuatan uji 

yang diinginkan adalah 80%, sehingga Z1-β = 0,84 

P0   = Proporsi kontrol yang terpapar =0,199, di dapat dari hasil penelitian 

sebelumnya. 

      c =  Perbandingan antara kontrol dan kasus = 1:1 

     P1 =  Proporsi kasus yang terpapar = 0,492 

    OR =  Odds Ratio = 3,9 

Maka besarnya sampel kasus dalam penelitian ini adalah 41 orang. 

Perbandingan jumlah kasus dan kontrol adalah 1 : 1, maka jumlah sampel 

kontrol sebanyak 41 orang, sehingga sampel keseluruhan sebanyak 82 

orang. 

V.3.3 Cara Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yaitu 

berdasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, berdasarkan ciri atau sifat- sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Teknik ini cocok untuk mengadakan studi kasus kontrol 

(Case Control Study), di mana  banyak aspek tunggal yang representatif 

untuk diamati dan dianalisis (Notoatmodjo, 1991). 
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V.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

V.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di URJ Mata RSU Dr. Soetomo 

Surabaya, karena merupakan Rumah Sakit Pendidikan tipe A serta 

menyediakan data- data lengkap tentang kejadian katarak. 

V.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dari pembuatan proposal sampai 

dengan dilaksanakannya ujian skripsi. 

V.5 Variabel, Definisi Operasional dan Cara Pengukuran 

No Variabel Definisi 
Operasional 

Cara 
Pengumpulan 

Alat 
Pengukuran 

Hasil ukur skala 

1 Lama 
menderita 
DM tipe 2 

Umur responden 
saat diwawancarai 
dikurangi umur 
pada saat mulai 
menderita DM tipe 
2 pertama kali. 

Pengumpulan 
data catatan 
medik dan 
wawancara 

kuesioner Dikategorikan : 
1. < 5tahun 
2. ≥ 5 tahun 

Ordinal 

2 Keteraturan 
terapi DM 
tipe 2 yaitu 
minum 
Obat Anti 
Diabetes 
dan 
melakukan 
injeksi 
insulin   

Teratur atau 
tidaknya penderita 
DM tipe 2 untuk 
minum Obat Anti 
Diabetes dan 
melakukan injeksi 
insulin.   

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Teratur, jika 

diminum 
setiap hari 

2. Tidak 
teratur, jika 
tidak 
diminum 
setiap hari 

 

Nominal 

3 Kebiasaan 
olahraga 

Kegiatan yang 
dianggap sebagai 
olahraga atau 
aktivitas fisik dan 
dilakukan minimal 
1 kali/minggu 
minimal 10 menit 
oleh penderita DM 
tipe 2. 
 
 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Olahraga 
2. Tidak 

Olahraga 
 

Nominal 
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No Variabel Definisi 
Operasional 

Cara 
Pengumpulan 

Alat 
Pengukuran 
 

Hasil ukur skala 

4 Jenis 
olahraga 

Jenis olahraga yang 
dilakukan oleh 
penderita DM tipe 
2. 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Berjalan 
2. Olahraga 

selain berjalan 
 

Nominal 

5 Lama 
melakukan
olahraga 

Jangka waktu atau 
lamanya tiap 
melakukan 
olahraga atau 
latihan dalam 
menit.  
 

wawancara kuesioner Dikategorikan:  
1. 30 – 60 mnt 
2. < 30 mnt 

Ordinal 

6 Waktu 
melakukan 
olahraga 

Kondisi input 
makanan pada 
waktu melakukan 
olahraga. 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Sesudah 

makan 
2. Sebelum 

makan 
 

Nominal 

7 Frekuensi  
olahraga 

Frekuensi olahraga 
dalam seminggu 
yang dilakukan 
oleh Penderita DM 
tipe 2. 
 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. 3-5   
kali/minggu 
2. 1-2 
kali/minggu 

Ordinal 

8 Kepatuhan 
Diet 

Kepatuhan 
penderita DM tipe 
2 untuk melakukan 
aturan makan 
berdasarkan pola 
jenis dan jadwal 
makan. 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Patuh, jika 
sesuai dengan 
pola 2J (jenis, 
dan jadwal 
makan)  
2. Tidak   
patuh, jika tidak 
sesuai dengan 
pola 2J (jenis 
dan jadwal 
makan)   

Nominal 

9 Kebiasaan 
merokok 

Kegiatan 
menghisap rokok 
yang masih 
berlangsung saat 
diwawancarai atau 
pernah merokok 
sebelumnya 
minimal satu 
batang/ hari selama 
lima tahun terakhir. 
 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Tidak 

Merokok 
 

2. Merokok 

Nominal 
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No Variabel Definisi 
Operasional 

Cara 
Pengumpulan 

Alat 
Pengukuran 
 

Hasil ukur skala 

10 Dosis 
rokok yang 
dihisap 

Jumlah batang 
rokok rata-rata 
dalam sehari yang 
dihisap selama 
merokok oleh 
responden 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1.< 10 batang 
2.≥ 10 batang 

Ordinal 

11 Lama 
merokok 

Umur responden 
mulai merokok 
sampai dengan 
umur responden 
saat diwawancarai/ 
pada saat berhenti 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. < 5 tahun 
2. ≥ 5 tahun 

Ordinal 

12 Jenis rokok  Jenis rokok yang 
dihisap selama 
merokok oleh 
responden 

wawancara kuesioner Dikategorikan: 
1. Filter 
2. Tidak filter 

Nominal 

13 Umur 
penderita 
Diabetes 
mellitus 

Usia responden 
yang terhitung 
sejak lahir sampai 
dengan ulang tahun 
terakhir 

wawancara kuesioner Dikategorikan : 
1. 40-60 tahun 
2. > 60 tahun 

Ordinal 
 

14 Variabel 
Dependen: 
Katarak 

Keadaan kekeruhan 
pada lensa mata 
yang dinyatakan  
diagnosanya oleh 
dokter spesialis 
mata 

Pengumpulan 
data catatan 
medik dan 
wawancara 

kuesioner Dikategorikan :  
1. Tidak 

Katarak 
2. katarak 

Nominal 

 

V. 6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen 

dan wawancara, sedangkan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui keteraturan terapi, kebiasaan 

olahraga yang meliputi jenis olahraga, lama melakukan olahraga, frekuensi 

dan waktu melakukan olahraga, kepatuhan diet berdasarkan pola jenis dan 

jadwal makan, kebiasaan merokok yang meliputi dosis rokok yang 

dihisap, lama merokok, jenis rokok yang dihisap serta umur penderita DM 
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tipe 2. Sedangkan studi dokumen untuk mengkaji penderita katarak senilis 

yang mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 2. 

V. 7 Teknik Analisa Data  

Untuk mengetahui besar risiko dengan menghitung OR (Odds 

Ratio). Untuk melihat tingkat signifikansi dengan menghitung nilai 

interval kenyakinan 95%. 
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     BAB VI 

    HASIL PENELITIAN 

 

VI.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya merupakan Rumah 

Sakit Type A yang juga berfungsi sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk 

Wilayah Indonesia Bagian Timur serta Rumah Sakit pendidikan  milik 

propinsi Jawa Timur yang telah terakreditasi tingkat lanjut dengan dua 

belas pelayanan. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo sebagai Rumah Sakit 

terbesar di Wilayah Indonesia Timur, mempunyai berbagai macam 

fasilitas dan beragam tenaga kesehatan yang cukup handal baik tenaga 

medis, paramedis serta tenaga non medis.  

Unit Rawat Jalan (URJ) Mata merupakan salah satu bagian dari 

Instalasi Rawat Jalan (IRJ) yang terletak di lantai III di RSU Dr. Soetomo. 

URJ ini mempunyai beberapa divisi yang  menangani penyakit mata luar, 

katarak, refraksi, lensa kontak, retina, glaukoma, strabismus, 

neurophtalmologi, serta okuloplasti. Di URJ mata juga terdapat alat 

canggih yang meliputi USG atau Biometri, laser, FFA (Fundus Fluorrein 

Angiography). Jam buka URJ ini adalah pada hari Senin sampai Jumat 

mulai jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB.  

Kasus katarak senilis mengalami penurunan jumlah kasus dari 

2722 kasus (21,2%) pada tahun 2003 menjadi 2105 kasus (18,6%) pada 

tahun 2004 dan pada tahun 2005 kasus katarak terpecah menjadi dua yaitu 
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kasus katarak yang tidak terspesifikasi (katarak developmental, 

komplikata, dan traumatik) dengan 1199 (10,3%) kasus dan kasus katarak 

senilis dengan 1475 kasus (12,5%). Jika dilihat dari peringkat kasus 

katarak senilis mengalami penurunan dari peringkat pertama pada tahun 

2003 dan 2004 menjadi peringkat ke dua pada tahun 2005. Sedangkan 

katarak yang tidak terspesifikasi mengalami peningkatan dari tahun 2003 

dan 2004 yang tidak termasuk dalam sepuluh penyakit terbesar di URJ 

Mata RSU Dr. Soetomo menjadi peringkat ke enam pada tahun 2005. Hal 

ini menunjukkan bahwa penyakit katarak memerlukan perhatian yang 

serius terutama untuk faktor risiko katarak yang dapat dicegah seperti 

komplikasi diabetes mellitus yang dapat memicu terjadinya katarak, 

trauma pada bola mata, kebiasaan merokok serta mata sering terpapar sinar 

ultraviolet (Ilyas, 1999).  

Tabel VI.1  Penyakit Terbesar Menurut Jumlah Kasus di URJ Mata RSU Dr. 
Soetomo Surabaya Tahun 2003-2005 

 
Jumlah Diagnosa Kasus No Diagnosa 

Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

Tahun 
2005 

1 Senile cataract 2722 2105 1475 
2 Conjunctivitis, unspecified 1709 1902 1227 
3 Astigmatism 1365 1107 1057 
4 Myopia 1260 1325 1457 
5 Primary open-angle glaukoma 1192 1045 936 
6 Presence of intraocular lens 1172 952 933 
7 Other disorders of lactimal 

gland 
1051 1011 481 

8 Glaukoma, unspecified 847 811 1353 

9 Hypermetropia 801 625 1553 
10 Other injuries of eye and orbit 747 418 - 
11 Cataract, Unspecified - - 1199 

Total 12866 11301 11671 
   Sumber: Laporan Tahunan URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya 2003-2005 
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VI.2 Gambaran Umum Responden 

Dari hasil wawancara langsung kepada sampel kasus yaitu 

penderita katarak senilis yang mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 2, 

dan sampel kontrol yaitu bukan penderita katarak senilis yang mempunyai 

riwayat diabetes mellitus tipe 2 pada bulan Maret-April 2006 diperoleh 

data sampel sebesar 82 responden. Adapun gambaran umum responden 

meliputi umur dan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel-tabel dibawah ini. 

Tabel VI.2.1  Distribusi Responden Berdasarkan Umur di URJ Mata RSU Dr. 
Soetomo Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Katarak senilis Bukan katarak senilis Umur 

(Tahun) n % n % 
40-60 15 36,6 34 82,9 
> 60 26 63,4 7 17,1 

Jumlah 41 100 41 100 
 

 Berdasarkan tabel VI.2.1 secara umum memperlihatkan bahwa 

sebagian besar responden (63,4%) pada kelompok katarak senilis berumur 

> 60 tahun sedangkan pada kelompok bukan katarak senilis sebagian besar 

responden (82,9%) berumur 40-60 tahun. Responden pada kelompok 

katarak senilis rata-rata berumur 67,68 tahun dengan SD (Standart 

Deviasi) adalah 8,47. Responden pada kelompok bukan katarak senilis 

rata-rata berumur 59,39 tahun dengan SD (Standart Deviasi) adalah 7,34. 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan Besar risiko ... Mascik Fauzi



Tabel VI.2.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di URJ Mata RSU 
Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Katarak senilis Bukan katarak senilis Jenis Kelamin 
n % n % 

Laki-laki 20 48,8 18 43,9 
Perempuan 21 51,2 23 56,1 

Jumlah 41 100 41 100 

 
 Berdasarkan tabel VI.2.2 secara umum memperlihatkan bahwa 

pada kelompok katarak senilis maupun bukan katarak senilis sebagian 

besar responden (51,2% dan 56,1%) berjenis kelamin perempuan. 

VI.3 Analisis Bivariat Terhadap Kejadian Katarak Senilis 

VI.3.1 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Menderita 

Diabetes Mellitus Tipe 2 

Pada tabel VI.3.1 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis), sebagian besar responden (82,9%) telah menderita diabetes 

mellitus tipe 2 ≥ 5 tahun sedangkan pada kelompok kontrol (bukan katarak 

senilis) antara responden yang lama menderita diabetes mellitus tipe 2 ≥ 5 

tahun dan < 5 tahun hampir sama. 

Tabel VI.3.1  Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Lama Menderita 
Diabetes Mellitus Tipe 2 di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya 
bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Lama menderita 

Diabetes mellitus 
(Tahun) 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 

≥ 5 tahun 34 82,9 20 48,8 
< 5 tahun 7 17,1 21 51,2 
Jumlah 41 100 41 100 

5,1 
(1,67-16,14) 
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 Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 5,1 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 1,67-16,14) untuk lama menderita diabetes 

mellitus tipe 2 ≥ 5 tahun dibandingkan lama menderita diabetes mellitus < 

5 tahun. Hal ini berarti orang yang menderita diabetes mellitus tipe 2 

selama 5 tahun atau lebih dari 5 tahun mempunyai risiko terjadi katarak 

senilis 5,1 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang menderita 

diabetes mellitus kurang dari 5 tahun. 

VI.3.2 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Keteraturan 

Melakukan Terapi  Diabetes Mellitus Tipe 2 

Pada tabel VI.3.2 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis), sebagian besar responden (78,1%) tidak teratur melakukan terapi 

diabetes mellitus tipe 2 sedangkan pada kelompok kontrol (bukan katarak 

senilis) antara responden yang teratur dan tidak teratur melakukan terapi 

diabetes mellitus tipe 2 hampir sama. 

Tabel VI.3.2 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Keteraturan 
Melakukan Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 di URJ Mata RSU Dr. 
Soetomo Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Keteraturan 

melakukan terapi 
Diabetes mellitus 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 

Tidak teratur 32 78,1 22 53,7 
Teratur 9 21,9 19 46,3 
Jumlah 41 100 41 100 

3,07 
(1,07-9,02) 

 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 3,07 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 1,07-9,02) untuk tidak teratur melakukan 

terapi diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan teratur melakukan terapi 
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diabetes mellitus tipe 2. Hal ini berarti orang yang tidak teratur melakukan 

terapi diabetes mellitus tipe 2 mempunyai risiko terjadi katarak senilis 

3,07 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang teratur melakukan 

terapi diabetes mellitus tipe 2. 

VI.3.3 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kebiasaan Olahraga 

 Pada tabel VI.3.3 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) dan kelompok kontrol (bukan katarak senilis) sebagian besar 

responden (61% dan 75,6%) mempunyai kebiasaan berolahraga. 

Tabel VI.3.3 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Kebiasaan Olahraga 
di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Kebiasaan Olahraga 

n % n % 

OR 
(IK 95%) 

Tidak Olahraga 16 39 10 24,4 
Olahraga 25 61 31 75,6 
Jumlah 41 100 41 100 

1,98 
(0,70-5,73) 

 
  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 1,98 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,70-5,73) untuk tidak mempunyai kebiasaan 

berolahraga dibandingkan mempunyai kebiasaan berolahraga. Hal ini 

berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang tidak mempunyai kebiasaan 

berolahraga mempunyai risiko terjadi katarak senilis 1,98 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang mempunyai 

kebiasaan berolahraga. Tetapi besar risiko tersebut tidak signifikan karena 

interval kenyakinan 95% melewati angka 1. 
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VI.3.3.1 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Jenis Olahraga 

Pada tabel VI.3.3.1 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) dan kelompok kontrol (bukan katarak senilis) sebagian besar 

responden (56% dan 71%) melakukan jenis olahraga berjalan.  

Tabel VI.3.3.1 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Jenis Olahraga di 
URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Jenis Olahraga 

n % n % 

OR 
(IK 95%) 

Jenis olahraga selain berjalan 11 44 9 29 
Berjalan 14 56 22 71 
Jumlah 25 100 31 100 

1,92 
(0,55-6,75) 

   

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 1,92 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,55-6,75) untuk jenis olahraga selain 

berjalan dibandingkan jenis olahraga berjalan. Hal ini berarti orang 

diabetes mellitus tipe 2 yang melakukan jenis olahraga selain berjalan 

mempunyai risiko terjadi katarak senilis 1,92 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang melakukan  jenis 

olahraga berjalan. Tetapi besar risiko tersebut tidak signifikan karena 

interval kenyakinan 95% melewati angka 1. 

VI.3.3.2 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Melakukan 

Olahraga 

Pada tabel VI.3.3.2 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) dan kelompok kontrol (bukan katarak senilis) sebagian besar 

responden (60% dan 83,9%) melakukan lama olahraga 30-60 menit. 
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Tabel VI.3.3.2 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Lama Melakukan 
Olahraga di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret-
April 2006 

 
Kasus Kontrol Lama melakukan olahraga 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 
< 30 menit 10 40 5 16,1 

30-60 menit 15 60 26 83,9 
Jumlah 25 100 31 100 

3,47 
(0,86-14,62) 

  

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 3,47 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,86-14,62) untuk lama melakukan olahraga 

< 30 menit dibandingkan lama melakukan olahraga 30-60 menit. Hal ini 

berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang melakukan  lama olahraga < 30 

menit mempunyai risiko terjadi katarak senilis 3,47 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang melakukan  lama 

olahraga 30-60 menit. Tetapi besar risiko tersebut tidak signifikan karena 

interval kenyakinan 95% melewati angka 1. 

 

VI.3.3.3  Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Waktu Melakukan 

Olahraga 

Pada tabel VI.3.3.3 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) dan pada kelompok kontrol (bukan katarak senilis) sebagian besar 

responden (76% dan 58,1%) melakukan olahraga sebelum makan.  
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Tabel VI.3.3.3 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Waktu 
Melakukan Olahraga di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya 
bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Waktu melakukan Olahraga 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 
Sebelum makan 19 76 18 58,1 
Sesudah makan 6 24 13 41,9 

Jumlah 25 100 31 100 

2,29 
(0,62-8,64) 

 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 2,29 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,62-8,64) untuk waktu melakukan olahraga 

sebelum makan dibandingkan waktu melakukan olahraga sesudah makan. 

Hal ini berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang waktu melakukan 

olahraga sebelum makan mempunyai risiko terjadi katarak senilis 2,29 kali 

lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang 

waktu melakukan olahraga sesudah makan. Tetapi besar risiko tersebut 

tidak signifikan karena interval kenyakinan 95% melewati angka 1. 

 

VI.3.3.4 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Frekuensi 

Melakukan Olahraga 

Pada tabel VI.3.3.4 tampak bahwa pada kelompok kasus 

(katarak senilis), sebagian besar responden (72%) melakukan frekuensi 

olahraga < 2 kali/minggu sedangkan pada kelompok kontrol sebagian 

besar responden (64,5%) melakukan frekuensi olahraga 3-5 kali/minggu. 
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Tabel VI.3.3.4 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Frekuensi 
Melakukan Olahraga di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya 
bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Frekuensi melakukan Olahraga 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 
< 2 kali/minggu 18 72 11 35,5 
3-5 kali/minggu 7 28 20 64,5 

Jumlah 25 100 31 100 

4,68 
(1,31-17,42) 

  

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 4,68 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 1,31-17,42) untuk frekuensi melakukan 

olahraga < 2 kali/minggu dibandingkan frekuensi melakukan olahraga 3-5 

kali/minggu. Hal ini berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang frekuensi 

melakukan olahraga < 2 kali/minggu mempunyai risiko terjadi katarak 

senilis 4,68 kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes mellitus 

tipe 2 yang frekuensi melakukan olahraga 3-5 kali/minggu. 

VI.3.4 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kepatuhan 

Melakukan Diet Berdasarkan Pola Jenis dan Jadwal Makan Untuk  

Penderita Diabetes Mellitus  

Pada tabel VI.3.4 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis), sebagian besar responden (82,9%) tidak patuh melakukan diet 

berdasarkan pola jenis dan jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 dan pada kelompok kontrol (bukan katarak senilis) antara responden 

yang patuh dan  tidak patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan 

jadwal makan untuk  penderita diabetes mellitus tipe 2 hampir sama. 
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Tabel VI.3.4 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Kepatuhan 
Melakukan Diet Berdasarkan Pola Jenis dan Jadwal Makan Untuk 
Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di URJ Mata RSU Dr. Soetomo 
Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Kepatuhan Melakukan Diet 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 
Tidak patuh 34 82,9 22 53,7 

Patuh 7 17,1 19 46,3 
Jumlah 41 100 41 100 

4,19 
(1,37-13,27) 

 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 4,19 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 1,37-13,27) untuk tidak patuh melakukan diet 

berdasarkan pola jenis dan jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 dibandingkan patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan 

jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini berarti 

orang diabetes mellitus tipe 2 yang tidak patuh melakukan diet 

berdasarkan pola jenis dan jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 mempunyai risiko terjadi katarak senilis 4,19 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang patuh melakukan 

diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan untuk  penderita diabetes 

mellitus tipe 2. 

VI.3.5 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kebiasaan Merokok 

Pada tabel VI.3.5 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) maupun kelompok kontrol (bukan katarak senilis) sebagian besar 

responden (51,2% dan 56,1%) tidak mempunyai kebiasaan merokok. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan Besar risiko ... Mascik Fauzi



Tabel VI.3.5 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Kebiasaan 
Merokok di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret-
April 2006 

 
Kasus Kontrol Kebiasaan Merokok 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 
Merokok 20 48,8 18 43,9 

Tidak merokok 21 51,2 23 56,1 
Jumlah 41 100 41 100 

1,22 
(0,47-3,18) 

 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 1,22 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,47-3,18) untuk mempunyai kebiasaan 

merokok dibandingkan tidak mempunyai kebiasaan merokok. Hal ini 

berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang mempunyai kebiasaan merokok 

mempunyai risiko terjadi katarak senilis 1,22 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang tidak mempunyai 

kebiasaan merokok. Tetapi besar risiko tersebut tidak signifikan karena 

interval kenyakinan 95% melewati angka 1. 

 

VI.3.5.1 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Dosis Rokok Yang 

Dihisap 

Pada tabel VI.3.5.1 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) antara responden yang menghisap ≥ 10 dan < 10 batang rokok 

setiap harinya, sama besar (50%) sedangkan pada kelompok kontrol 

(bukan katarak senilis) sebagian besar responden (66,7%) menghisap < 10 

batang rokok setiap harinya. 
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Tabel VI.3.5.1 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Dosis Rokok 
Yang Dihisap di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan 
Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Dosis rokok yang dihisap 

n % n % 

OR 
(IK 95%) 

≥ 10 batang 10 50 6 33,3 
< 10 batang 10 50 12 66,7 

Jumlah 20 100 18 100 

2 
(0,45-9,24) 

 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 2 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,45-9,24) untuk dosis rokok yang dihisap  ≥ 

10 batang setiap harinya dibandingkan dosis rokok yang dihisap < 10 

batang setiap harinya. Hal ini berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang 

menghisap ≥ 10 batang rokok setiap harinya mempunyai risiko terjadi 

katarak senilis 2 kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes 

mellitus tipe 2 yang menghisap < 10 batang rokok setiap harinya. Tetapi 

besar risiko tersebut tidak signifikan karena interval kenyakinan 95% 

melewati angka 1. 

 

VI.3.5.2 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Merokok  

Pada tabel VI.3.5.2 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) maupun kelompok kontrol (bukan katarak senilis) sebagian besar 

responden (90% dan 83,3%) lama merokok ≥ 5 tahun. 
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Tabel VI.3.5.2 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Lama Merokok   
di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Lama Merokok 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 
≥ 5 tahun 18 90 15 83,3 
< 5 tahun 2 10 3 16,7 
Jumlah 20 100 18 100 

1,80 
(0,20-18,21) 

 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 1,80 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,20-18,21) untuk lama merokok ≥ 5 tahun 

dibandingkan lama merokok < 5 tahun. Hal ini berarti orang diabetes 

mellitus tipe 2 yang lama merokoknya ≥ 5 tahun mempunyai risiko terjadi 

katarak senilis 1,80 kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes 

mellitus tipe 2 yang lama merokoknya < 5 tahun. Tetapi besar risiko 

tersebut tidak signifikan karena interval kenyakinan 95% melewati angka 

1. 

 

VI.3.5.3 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Jenis Rokok Yang 

Dihisap 

Pada tabel VI.3.5.3 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis) dan pada kelompok kontrol sebagian besar responden (65% dan 

77,8%) menghisap jenis rokok filter. 
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Tabel VI.3.5.3 Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Jenis Rokok 
Yang Dihisap di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya bulan 
Maret-April 2006 

 
Kasus Kontrol Jenis Rokok Yang Dihisap 

n % n % 
OR 

(IK 95%) 

Non Filter 7 35 4 22,2 

Filter 13 65 14 77,8 

Jumlah 20 100 18 100 

1,88 
(0,36-10,17) 

 

Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 1,88 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 0,36-10,17) untuk jenis rokok non filter 

dibandingkan jenis rokok filter. Hal ini berarti orang diabetes mellitus tipe 

2 yang menghisap jenis rokok non filter mempunyai risiko terjadi katarak 

senilis 1,88 kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes mellitus 

tipe 2 yang menghisap jenis rokok filter. Tetapi besar risiko tersebut tidak 

signifikan karena interval kenyakinan 95% melewati angka 1. 

 

VI.3.6 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Umur Penderita 

Diabetes Mellitus Tipe 2 

Pada tabel VI.3.6 tampak bahwa pada kelompok kasus (katarak 

senilis), sebagian besar responden (63,4%) berumur > 60 tahun dan pada 

kelompok kontrol (bukan katarak senilis), sebagian besar responden 

(82,9%) berumur 40-60 tahun. 
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Tabel VI.3.6  Distribusi Kejadian Katarak Senilis Berdasarkan Umur Penderita 
Diabetes Mellitus Tipe 2 di URJ Mata RSU Dr. Soetomo Surabaya 
bulan Maret-April 2006 

 
 

Kasus Kontrol Umur 
(Tahun) n % n % 

OR 
(IK 95%) 

> 60 tahun 26 63,4 7 17,1 
40-60 tahun 15 36,6 34 82,9 

Jumlah 41 100 41 100 

8,42 
(2,71-27,28) 

  

 Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 8,42 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 2,71-27,28) untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 yang berumur > 60 tahun dibandingkan penderita diabetes mellitus 

tipe 2 yang berumur 40-60 tahun. Hal ini berarti orang diabetes mellitus 

tipe 2 yang berumur > 60 tahun mempunyai risiko terjadi katarak senilis 

8,42 kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 

yang berumur  40-60 tahun. 

 

VI.4 Analisis Multivariat Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis 

Analisis multivariat dimaksudkan sebagai salah satu strategi 

pengendalian kerancuan (pengendalian terhadap variabel luar yang 

pengaruhnya mencampuri pengaruh paparan faktor penelitian terhadap 

penyakit) dan secara logika memilih variabel-variabel bebas yang secara 

bersamaan berpengaruh terhadap suatu penyakit. Analisis multivariat 

dilakukan pada tahap analisis data (setelah data dikumpulkan) (Murti, 

1997).  
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Analisis multivariat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi logistik ganda, karena variabel tergantung dengan skala 

nominal dikotomis (Murti, 1997). 

Sebagai variabel tergantung adalah katarak senilis sedangkan 

variabel bebas adalah: 

1. Lama menderita diabetes mellitus tipe 2 

2. Keteraturan melakukan terapi diabetes mellitus tipe 2 

3. Kebiasaan olahraga yang meliputi jenis olahraga, lama melakukan 

olahraga, waktu melakukan olahraga,  frekuensi melakukan olahraga 

pada penderita diabetes mellitus tipe 2 

4. Kepatuhan melakukan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan 

untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 

5. Kebiasaan merokok yang meliputi dosis rokok yang dihisap, lama 

merokok,  serta jenis rokok yang dihisap pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2 

6. Umur penderita diabetes mellitus pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2 

Tabel VI.4 Variabel Yang Signifikan Berdasarkan Hasil Analisis Multivariat 
Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis  

 
95% for OR Variabel OR 

Lower Upper 
Lama menderita diabetes mellitus tipe 2  ≥ 5 
tahun 

18,5 2,19 142,86 

frekuensi melakukan olahraga 0 kali/minggu 22,2 2,63 200 
Tidak patuh melakukan diet berdasarkan 
pola jenis dan jadwal makan  

11,1 1,39 90,9 

Umur penderita diabetes mellitus tipe 2 > 60 
tahun 

12,2 2,01 71,43 
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Berdasarkan tabel VI.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lama menderita diabetes mellitus tipe 2 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 18,5 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 2,19-142,86) untuk lama menderita diabetes 

mellitus tipe 2 ≥ 5 tahun dibandingkan lama menderita diabetes mellitus 

tipe 2 < 5 tahun. Hal ini berarti orang yang menderita diabetes mellitus 

tipe 2 selama 5 tahun atau lebih dari 5 tahun mempunyai risiko terjadi 

katarak senilis 18,5 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang 

menderita diabetes mellitus tipe 2 kurang dari 5 tahun. 

2. Frekuensi  melakukan olahraga 

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 22,2 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 2,63-200) untuk tidak melakukan olahraga 

dibandingkan dengan frekuensi melakukan olahraga 3-5 kali/minggu. Hal 

ini berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang tidak melakukan olahraga 

mempunyai risiko terjadi katarak senilis 22,2 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang frekuensi 

melakukan olahraga 3-5 kali/minggu. 

3. Kepatuhan melakukan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan untuk  

penderita diabetes mellitus  

  Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 11,1 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 1,39-90,9) untuk tidak patuh melakukan diet 

berdasarkan pola jenis dan jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 dibandingkan patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan 
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jadwal makan untuk  penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini berarti 

orang diabetes mellitus tipe 2 yang tidak patuh melakukan diet 

berdasarkan pola jenis dan jadwal makan mempunyai risiko terjadi katarak 

senilis 11,1 kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes mellitus 

tipe 2 yang patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal 

makan. 

4. Umur penderita diabetes mellitus tipe 2 

   Besar risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 12,2 (Interval 

kenyakinan 95% dengan OR 2,01-71,43) untuk penderita diabetes mellitus 

tipe 2 yang berumur > 60 tahun dibandingkan penderita diabetes mellitus 

tipe 2 berumur 40-60 tahun. Hal ini berarti orang diabetes mellitus tipe 2 

yang berumur > 60 tahun mempunyai risiko terjadi katarak senilis 12,2 

kali lebih besar dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang 

berumur  40-60 tahun. 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

V.2.1  Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Menderita 

Diabetes mellitus Tipe 2 

  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 5,1 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

1,67-16,14) untuk lama menderita diabetes mellitus tipe 2 ≥ 5 tahun 

dibandingkan lama menderita diabetes mellitus tipe 2 < 5 tahun. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan besar risiko 

untuk kejadian katarak senilis adalah 18,5 (Interval kenyakinan 95% 

dengan OR 2,19-142,86) untuk lama menderita diabetes mellitus ≥ 5 tahun 

dibandingkan lama menderita diabetes mellitus < 5 tahun.  

  Hasil penelitian di Wal Ofthalmology Hospital Kuala Lumpur 

(1995) yang menyatakan bahwa diabetes mellitus tipe 2 meningkatkan 

risiko terkena katarak senilis sebesar 12,8 kali lebih besar dibandingkan 

tanpa diabetes mellitus. Hal ini didukung dengan patofisiologi 

pembentukan katarak pada penderita diabetes mellitus tipe 2 telah dikenal 

pasti dan berhubungan dengan sistem aldose reduktase (Ilyas, 1998). 

Dalam kadar glukosa darah yang tinggi, kristal sorbitol mengumpul dalam 

kantung mata dan hal ini menyebabkan sel-sel dalam lensa mata 

membengkak (Ilyas, 1998).  Penelitian oleh Victoria (2000) yang meneliti 

tentang risiko yang berpengaruh terhadap kejadian katarak senilis jenis 
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kortikal, nuklear, dan posterior subkapsular di Center For Eye Research 

Australia pada responden yang berumur diatas 40 tahun juga memberikan 

hasil yang sama untuk lama menderita diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 5 

tahun merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian katarak 

senilis jenis kortikal, nuklear, dan posterior subkapsular. 

V.2.2 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Keteraturan 

Melakukan Terapi Diabetes mellitus Tipe 2 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko 

untuk kejadian katarak senilis adalah 3,07 (Interval kenyakinan 95% 

dengan OR 1,07-9,02) untuk tidak teratur melakukan terapi diabetes 

mellitus tipe 2 dibandingkan teratur melakukan terapi diabetes mellitus 

tipe 2. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis multivariat menunjukkan 

tidak ada perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut 

keteraturan melakukan terapi diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan 

metode yang dipakai untuk mengetahui keteraturan terapi adalah 

wawancara, yang mempunyai banyak peluang tidak mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya responden benar-benar minum OAD (Obat 

Anati Diabetes). Berdasarkan data penelitian sebagian besar responden 

pada kelompok kasus dan kontrol yang tidak teratur melakukan terapi, 

telah melakukan olahraga, lama melakukan olahraga 30-60 menit, 

melakukan olahraga sebelum makan, frekuensi melakukan olahraga < 2 

kali/minggu dan tidak patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan 

jadwal makan. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar responden yang 
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tidak teratur melakukan terapi DM tipe 2 kurang memperhatikan 

pentingnya terapi primer untuk penderita DM tipe 2. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Darmono (1999) yang menyatakan bahwa terapi primer untuk 

penatalaksanaan DM tipe 2 (meliputi keteraturan melakukan olahraga dan 

kepatuhan diet berdasarkan pola jumlah kalori, jenis dan jadwal makan) 

terbukti dapat menurunkan ketergantungan penderita DM tipe 2 pada OAD 

(Obat Anti Diabetik) serta tidak menimbulkan efek samping. Akan tetapi 

keberhasilan terapi primer untuk penderita DM tipe 2 memerlukan 

motivasi yang kuat pada diri serta dukungan keluarga penderita DM tipe 2. 

Berdasarkan pendapat Tjokroprawiro (1998) menyatakan 

bahwa salah satu penatalaksanaan atau pengobatan pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2 pada prinsipnya adalah dengan keteraturan terapi 

(pemberian pil atau tablet) yang bertujuan untuk menurunkan kadar gula 

darah dengan menstimuli pelepasan insulin dari sel beta pankreas atau 

pengambilan glukosa oleh jaringan perifer. Antidiabetik oral sangat 

bermanfaat untuk penderita DM yang terjadi pada umur setengah tua 

(middle age onset), penderita gemuk, penderita yang belum pernah 

mendapat pengobatan dengan insulin dan penderita yang memerlukan 

insulin rendah (40 unit/ hari atau kurang) (Tjokroprawiro, 1999). 

Pemberian terapi dengan antidiabetik oral perlu diketahui bahwa penderita 

DM membutuhkan penurunan kadar gula darah yang cepat. Oleh karena 

itu, pada penderita DM harus mengkombinasikan dengan patuh diet dan 

melakukan olahraga secara teratur (Tjokroprawiro, 1999). 
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Penatalaksanaan dengan suntikan insulin pada penderita diabetes 

mellitus tipe 2 dilakukan jika disertai penyakit yang membutuhkan kontrol 

diabetes mellitus secepat dan sebaik mungkin, umpamanya asidosis, koma 

diabetik, gangren, tuberkulosa yang aktif, operasi yang besar, infeksi yang 

berat serta kerusakan hepar atau ginjal. Sebaiknya ada kesadaran dari 

penderita diabetes mellitus tipe 2 untuk teratur minum Obat Anti Diabetes 

ataupun melakukan injeksi insulin sebagai upaya pengontrolan kadar gula 

darah dan mencegah terjadinya komplikasi atau penyulit diabetes mellitus 

(Hendromartono, 1999). 

V.2.3  Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kebiasaan Olahraga  

  Dalam penelitian ini karakteristik olahraga yang diteliti meliputi 

jenis olahraga, lama melakukan olahraga, frekuensi dan waktu melakukan 

olahraga pada penderita diabetes mellitus tipe 2. 

  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 1,98 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

0,70-5,73) untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 yang tidak mempunyai 

kebiasaan berolahraga dibandingkan penderita diabetes mellitus tipe 2 

yang mempunyai kebiasaan berolahraga. Meskipun hasil analisis bivariat 

tidak signifikan untuk risiko kebiasaan olahraga, akan tetapi besar risiko 

tersebut meningkatkan katarak senilis 1,98 kali lebih besar dibandingkan 

penderita DM tipe 2 yang berolahraga.  

  Pada penelitian ini variabel kebiasaan olahraga bukan merupakan 

faktor risiko yang signifikan untuk terjadi katarak senilis pada penderita 
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diabetes mellitus tipe 2 dikarenakan sebagian besar responden hanya 

melakukan olahraga < 30 menit, frekuensi melakukan olahraga < 2 

kali/minggu. Selain itu, pada penderita diabetes mellitus tipe 2 juga tidak 

teratur melakukan terapi dan tidak patuh melakukan diet sehingga efek 

dari olahraga tidak begitu kelihatan. 

Olahraga yang dilakukan secara teratur (3-5 kali/minggu) dan 

disiplin mempunyai peranan dalam mencegah timbulnya penyakit 

degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Bagi orang 

yang memiliki risiko menderita diabetes mellitus, olahraga merupakan 

pencegahan primer, karena dapat mencegah timbulnya diabetes mellitus. 

Sedangkan bagi penderita diabetes mellitus sendiri merupakan pencegahan 

sekunder karena dengan melakukan olahraga ada penurunan atau 

penstabilan kadar glukosa darah sehingga bisa mencegah komplikasi 

diabetes mellitus (Tjokroprawiro, 1999). 

Menurut Johnson (1998) menyatakan bahwa penderita diabetes 

mellitus tipe 2 harus melakukan olahraga dengan tujuan membantu 

mengendalikan diabetes dan mencegah berbagai komplikasi diabetes 

mellitus.  

Tujuan melakukan olahraga adalah sebagai berikut: 

1. Olahraga membuat jaringan lebih peka terhadap insulin 

Dengan melakukan olahraga dengan baik, tubuh dapat 

menggunakan insulin dan glukosa lebih efisien. Oleh karenanya, 

banyak penderita diabetes mellitus tipe 2 mampu mengendalikan 
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diabetesnya tanpa obat-obatan hanya dengan kebiasaan makan yang 

baik dan berolahraga secara teratur. Dan banyak penderita diabetes 

mellitus tipe 2 masih menggunakan suntikan insulin juga sanggup 

mengurangi jumlah insulin yang dibutuhkan hanya dengan berolahraga 

secara teratur. Itulah sebabnya sebagian orang mengatakan bahwa 

olahraga adalah  “insulin yang tak kelihatan” sebab mempunyai 

pengaruh menurunkan glukosa darah seperti insulin. 

2. Olahraga biasanya menurunkan kadar glukosa darah 

Namun, jika kadar gula darah dalam penderita diabetes mellitus  

300 mg/dl atau 17 mmol/l atau lebih tinggi maka olahraga benar-benar 

berbahaya. Maka tubuh tidak cukup tersedia insulin untuk membantu 

jaringan otot mengambil glukosa dari darah, sehingga olahraga 

memaksa otot untuk mendapatkan bahan bakar untuk memecah lemak. 

Hal ini menjurus ke suatu kondisi gawat  “Ketoasidosis” (kelebihan 

keton dalam jaringan). 

3. Olahraga dapat mengurangi stres 

Hal ini sangat penting pada penderita diabetes mellitus tipe 2 oleh 

karena terlalu banyak stress akan menyebabkan kadar gula naik dan 

membuat pengendalian diabetes mellitus menjadi sulit. 

4. Olahraga dapat mengendalikan berat badan 

Kelebihan berat badan adalah salah satu penyebab utama diabetes 

mellitus tipe 2, menurunkan berat badan adalah salah satu cara 
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terpenting untuk mengendalikan diabetes mellitus tipe 2 (Johnson, 

1998). 

  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 1,92 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

0,55-6,75) untuk jenis olahraga selain berjalan dibandingkan jenis 

olahraga berjalan. Meskipun hasil analisis bivariat tidak signifikan untuk 

risiko jenis olahraga selain berjalan, akan tetapi besar risiko tersebut 

meningkatkan katarak senilis 1,92 kali lebih besar dibandingkan jenis 

olahraga berjalan. Hal ini dikarenakan walaupun jenis olahraga selain 

berjalan seperti lari (jogging), senam aerobik, bersepeda dan tenis juga 

dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus akan tetapi sebagian besar 

responden yang melakukan olahraga selain berjalan hanya melakukan 

frekuensi olahraga < 2 kali/minggu padahal anjuran frekuensi olahraga 

untuk penderita diabetes mellitus 3-5 kali/minggu. Selain itu, pada 

penderita diabetes mellitus tipe 2 juga tidak teratur melakukan terapi dan 

tidak patuh melakukan diet sehingga jenis olahraga selain berjalan lebih 

mempunyai risiko untuk terkena katarak senilis dibandingkan dengan 

olahraga berjalan. 

Menurut Johnson (1998) menyatakan bahwa jenis olahraga yang 

dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 sebaiknya yang memiliki 

nilai aerobik tinggi seperti berjalan, lari (jogging), senam aerobik dan 

bersepeda. Jenis olahraga lainnya seperti tennis, tennis meja bahkan 

sepakbola boleh dilakukan asal dengan perhatian ekstra. Berjalan kaki 
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adalah olahraga yang mempunyai nilai aerobik yang tinggi juga praktis 

dan cocok untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 yang berumur > 40 

tahun karena dapat dilakukan setiap waktu dan setiap tempat. Serta 

olahraga berjalan adalah olahraga terbaik yang pernah diperuntukkan bagi 

manusia, karena tidak memerlukan biaya, tidak membutuhkan peralatan 

khusus dan jarang menyebabkan cedera pada penderita DM. Agar 

mendapatkan hasil yang maksimal  olahraga harus dikombinasikan dengan 

patuh melakukan diet dan terapi untuk penderita diabetes mellitus. 

  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 3,47 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

0,86-14,62) untuk lama melakukan olahraga < 30 menit dibandingkan 

lama melakukan olahraga 30-60 menit. Meskipun hasil analisis bivariat 

tidak signifikan untuk risiko lama melakukan olahraga < 30 menit, akan 

tetapi besar risiko tersebut meningkatkan katarak senilis 3,47 kali lebih 

besar dibandingkan lama melakukan olahraga  30-60 menit. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar responden yang lama melakukan olahraga < 

30 menit hanya melakukan olahraga < 2 kali/minggu, tidak teratur 

melakukan terapi DM tipe 2 serta tidak patuh diet berdasarkan pola jenis 

dan jadwal makan.  

Menurut pendapat Soegondo (1999) menyatakan bahwa FID 

(Frekuensi, Intensitas, dan Durasi) olahraga bagi penderita diabetes 

mellitus tipe 2 pada prinsipnya tidak berbeda dengan yang diterapkan 

untuk orang sehat. Sebaiknya durasi atau lama melakukan olahraga 30-60 
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menit untuk setiap latihan (disesuaikan dengan kemampuan penderita 

diabetes mellitus). Sebaiknya untuk penderita diabetes mellitus yang 

berbadan gemuk maka durasinya ditambah menjadi 90 menit sehinggga 

diharapkan dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, membantu 

memecahkan metabolisme lemak dan kolesterol, juga dapat memberikan 

hasil terhadap penurunan kadar glukosa darah atau penstabilan glukosa 

darah penderita diabetes mellitus yang biasanya proses perbaikan kadar 

glukosa darah berlangsung antara 12 - 72 jam. Sehingga nantinya 

mengurangi risiko terjadinya komplikasi DM tipe 2.  

  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 2,29 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

0,62-8,64) untuk waktu melakukan olahraga sebelum makan dibandingkan 

waktu melakukan olahraga sesudah makan. Meskipun hasil analisis 

bivariat tidak signifikan untuk risiko waktu melakukan olahraga sebelum 

makan, akan tetapi besar risiko tersebut meningkatkan katarak senilis 2,29 

kali lebih besar dibandingkan waktu melakukan olahraga sesudah makan. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar responden yang melakukan olahraga 

sebelum makan, melakukan olahraga < 30 menit,  frekuensi melakukan 

olahraga < 2 kali/minggu, tidak teratur melakukan terapi DM tipe 2 serta 

tidak patuh diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroprawiro (1999) yang 

menyatakan bahwa sebelum melaksanakan aktivitas olahraga sebaiknya 

penderita diabetes mellitus tipe 2 makan dahulu untuk mencegah 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan Besar risiko ... Mascik Fauzi



penurunan kadar glukosa darah secara drastis (hipoglikemia), sebab 

dengan berolahraga umumnya akan dapat menurunkan kadar glukosa 

darah penderita diabetes mellitus. Hal ini bisa menjadi baik atau buruk 

tergantung dari kadar glukosa darah saat memulai olahraga. Hendaknya 

sebelum melakukan olahraga, penderita diabetes mellitus tipe 2 

mengkonsumsi jenis snack ringan. Hal ini dimaksudkan juga agar 

penderita DM tipe 2 terlatih untuk patuh melakukan diet berdasarkan pola 

jadwal makan dengan memakan jenis snack ringan yang bertujuan untuk 

mencegah tidak terjadi perubahan pada kandungan gula darahnya serta 

agar beban kerja tubuh tidak terlampau berat dan produksi kelenjar ludah 

perut tidak terlalu mendadak yang nantinya mempunyai risiko terjadi 

hiperglikemia. Akan tetapi konsumsinya harus dibatasi untuk mencapai 

penurunan berat badan ideal. Dengan makan dahulu sebelum melakukan 

olahraga berarti turut juga memperkecil risiko komplikasi DM 

(Tjokroprawiro, 1999). 

Untuk menghindarkan terjadinya reaksi hipoglikemia selama 

olahraga, kebanyakan penderita diabetes mellitus perlu memakan makanan 

kecil sebelum melakukan olahraga. Seseorang yang cenderung 

mendapatkan reaksi hipoglikemia harus memakan makanan kecil kira-kira 

15-30 menit sebelum berolahraga. Ada beberapa tuntunan umum untuk 

menentukan apakah perlu atau tidak makan makanan ringan, apa yang 

perlu dimakan, dan berapa banyak yang harus dimakan sebelum 

berolahraga adalah sebagai berikut: 
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a. Jika kadar gula darah kurang dari 100 mg/dl sebelum 

berolahraga, maka harus makan makanan kecil (snack) 

sebelum berolahraga. 

b. Jika kadar gula darah antara 100-150 mg/dl, boleh langsung 

berolahraga lalu makan makanan kecil sesudah olahraga. 

c. Jika kadar glukosa darah antara 250-300 mg/dl atau lebih, 

maka harus diperiksa air kencing untuk ketones. Jika 

terdapat ketones di dalam air kencing, janganlah dulu 

berolahraga sampai air kencing tidak lagi berisi ketones. 

d. Jika memerlukan makanan kecil sebelum berolahraga, 

maka makanan kecil harus berisi 10-15 gram karbohidrat 

harus cukup untuk jam pertama olahraga ringan seperti 

berjalan, jogging dan bersepeda. Untuk setiap jam 

tambahan dari olahraga yang direncanakan, maka harus 

menambah 10-15 gram karbohidrat dari makanan kecil. 

e. Makanan kecil (snack) yang baik bukanlah gula-gula atau 

makanan manisan, tetapi makanan yang bergizi dan berisi 

karbohidrat kompleks seperti biskuit, sup, buah kering, 

buah segar seperti apel, pear, dan pepaya. 

f. Sesudah berolahraga, sebaiknya harus memakan 

karbohidrat dalam dua jam (lebih baik dalam 20 menit). 

Lalu memonitor kadar glukosa darah untuk beberapa jam 

sesudah berolahraga (Johnson, 1998). 
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  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 4,68 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

1,31-17,42) untuk frekuensi melakukan olahraga < 2 kali/minggu 

dibandingkan frekuensi melakukan olahraga 3-5 kali/minggu. Sedangkan 

berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 22,2 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

2,63-200) untuk tidak melakukan olahraga dibandingkan dengan penderita 

DM yang melakukan olahraga dengan frekuensi 3-5 kali/minggu. Hal ini 

berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang tidak melakukan olahraga 

mempunyai risiko terjadi katarak senilis 22,2 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus yang melakukan olahraga 

dengan frekuensi 3-5 kali/minggu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan kepada 21.217 pasien diabetes di USA selama 5 tahun 

(cohort study) menemukan bahwa komplikasi kasus penyakit diabetes 

mellitus tipe 2 lebih banyak ditemukan oleh kelompok yang melakukan 

olahraga kurang dari 1 kali/minggu dibandingkan dengan kelompok yang 

melakukan olahraga sebanyak 3-5 kali/ minggu (Suyono, 1999). 

V.2.4  Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kepatuhan 

Melakukan Diet Berdasarkan Pola Jenis dan Jadwal Makan Untuk 

Penderita Diabetes mellitus Tipe 2 

  Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 4,19 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

1,37-13,27) untuk pasien DM tipe 2 yang tidak patuh melakukan diet 
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berdasarkan pola jenis dan jadwal makan dibandingkan pasien DM tipe 2 

yang patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan besar risiko 

untuk kejadian katarak senilis adalah 11,1 (Interval kenyakinan 95% 

dengan OR 1,39-90,9) untuk tidak patuh melakukan diet berdasarkan pola 

jenis dan jadwal makan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 

dibandingkan patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal 

makan untuk  penderita diabetes mellitus tipe 2. Dalam penelitian ini 

kepatuhan diet untuk penderita DM tipe 2 hanya didasarkan pada pola 2 J 

yaitu menurut jenis dan jadwal makan. Sedangkan kepatuhan diet 

berdasarkan pola jumlah kalori tidak dianalisis, karena sebagian besar 

responden mengalami bias mengingat kembali (lupa) apa yang telah 

dikonsumsi selama 2x 24 jam. 

  Tjokroprawiro (1999) menyatakan bahwa dengan melakukan diet 

yang teratur dan disiplin maka kadar gula darah dapat dikendalikan serta 

diharapkan dapat mencegah berbagai komplikasi diabetes mellitus tipe 2. 

Jadwal makan penderita diabetes mellitus tipe 2 dianjurkan lebih 

sering dengan porsi sedang. Maksudnya agar jumlah kalori merata 

sepanjang hari. Tujuan akhirnya agar beban kerja tubuh tidak terlampau 

berat dan produksi kelenjar ludah perut tidak terlalu mendadak. Di 

samping jadwal makan utama pagi, siang dan malam, dianjurkan juga 

porsi makanan ringan disela-sela waktu tersebut (selang waktu sekitar tiga 
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jam). Pada dasarnya, diet terdiri atas 3 kali makan utama dan 3 kali makan 

antara (snack) dengan jarak 3 jam. Contohnya: 

Pukul 06.30 – makan pagi 

Pukul 09.30 – makanan kecil atau buah 

Pukul 12.30 – makan siang 

Pukul 15.30 – makanan kecil atau buah 

Pukul 18.30 – makan malam 

Pukul 21.30 – makanan kecil atau buah (Tjokroprawiro, 1999). 

Jenis makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes 

mellitus tipe 2 adalah konsumsi gula dan makanan yang mengandung 

hidrat arang olahan yakni hidrat arang hasil dari pabrik berupa tepung 

dengan segala produknya. Ditambah lagi mengurangi konsumsi lemak 

dalam makanan sehari-hari (lemak binatang, santan, mentega dan 

margarin) sebab tubuh penderita diabetes mellitus tipe 2 mengalami 

kelebihan lemak darah (Hendromartono, 1999). 

Penderita diabetes mellitus tipe 2 perlu memperbanyak konsumsi 

serat dalam makanan, khususnya serat yang larut air seperti pektin (dalam 

apel), jenis kacang-kacangan, dan biji-bijian (bukan digoreng). Makanan 

yang perlu dibatasi adalah makanan berkalori tinggi seperti nasi, daging 

berlemak, jeroan, dan kuning telur, juga makanan berlemak tinggi seperti 

es krim, ham, sosis, cake, coklat, dendeng serta makanan gorengan. 

Sayuran berwarna hijau gelap dan jingga seperti wortel, buncis, bayam, 

caisim bisa dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, begitu pula dengan 
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buah-buahan segar. Namun, perlu diperhatikan bila penderita diabetes 

mellitus tipe 2 menderita gangguan ginjal, konsumsi sayur-sayuran hijau 

dan makanan berprotein tinggi harus dibatasi agar tidak terlalu membebani 

kerja ginjal (Soetmadji, 1996). 

Tujuan diet pada penderita DM tipe 2 adalah sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kadar gula darah mendekati normal. 

2. Memperbaiki sensitivitas atau kepekaan sel beta pankreas 

untuk memproduksi insulin dengan rangsangan 

insulinogenik. 

3. Mengarahkan berat badan penderita DM tipe 2 ke arah 

berat badan yang ideal (normal). 

4. Menghindarkan atau menunda terjadinya komplikasi mikro 

dan makro angiopati diabetik (Kerusakan darah kecil dan 

besar akibat DM tipe 2). 

5. Membuat diet yang menarik dan realitis pada penderita DM 

tipe 2 (Hendromartono, 2002). 

Kegagalan diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2 disebabkan 

karena pasien kurang berdisiplin dalam memilih makanannya atau tidak 

mampu mengurangi jumlah kalori makanannya. Bisa juga penderita 

diabetes mellitus tipe 2 tidak memperdulikan saran dokter. Dengan 

melakukan diet yang teratur dan disiplin pasti kadar gula darah dapat 

dikendalikan serta dapat mencegah komplikasi diabetes mellitus tipe 2 

(Tjokroprawiro, 1999). 
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V.2.5 Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kebiasaan Merokok 

  Dalam penelitian ini karakteristik merokok yang diteliti meliputi 

dosis rokok yang dihisap, lama merokok, dan jenis rokok yang dihisap. 

  Berdasarkan hasil penelitian didapatkan besar risiko untuk kejadian 

katarak senilis adalah 1,22 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 0,47-

3,18) untuk mempunyai kebiasaan merokok dibandingkan tidak 

mempunyai kebiasaan merokok. Meskipun hasil analisis bivariat tidak 

signifikan untuk risiko kebiasaan merokok, akan tetapi besar risiko 

tersebut meningkatkan katarak senilis 1,22 kali lebih besar dibandingkan 

tidak mempunyai kebiasaan merokok. Hal ini dikarenakan sampel 

penelitian tidak difokuskan pada laki-laki yang biasanya mempunyai 

kebiasaan merokok serta sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan sehingga hasil tidak signifikan terhadap katarak senilis.  

  Hasil penelitian di Jepang yang dilakukan sejak tahun 1993 hingga 

2000 menunjukkan risiko seseorang perokok untuk menderita diabetes 

mellitus tipe 2 adalah 27% lebih besar dibandingkan orang yang tidak 

merokok. Penelitian ini melibatkan 40 ribu orang laki-laki yang sehat 

dengan usia 40-79 tahun (Adam, 2001). Hasil penelitian ini juga didukung 

oleh Darmono (1999) dalam Cohort Prospektif Study di Amerika serikat 

yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai kebiasaan merokok 

mempunyai risiko 2,2 kali lebih besar untuk menderita katarak senilis 

dibandingkan bukan perokok. 
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Hendromartono (1999) menyatakan bahwa dalam melakukan diet 

diharapkan penderita diabetes mellitus tipe 2 tidak merokok, karena rokok 

dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas yang sangat tinggi yang 

disebabkan oleh peningkatan katekholamin (proses akut) dan untuk jangka 

panjang (proses kronik), perokok berat (lebih dari 20 batang perhari) akan 

mengalami hipo HDL kholesterolamin, yang nantinya meninggikan faktor 

risiko untuk terkena katarak senilis. 

Kaitan merokok dengan terjadinya katarak senilis adalah zat-zat 

beracun seperti nikotin, tar dalam rokok merupakan radikal bebas. Radikal 

bebas adalah atom atau molekul yang bersifat tidak stabil yang terdiri dari 

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan dan untuk memperoleh 

pasangan elektron maka senyawa radikal bebas bersifat reaktif dan 

merusak jaringan. Radikal bebas yang terkandung dalam zat-zat beracun 

rokok nantinya reaktif dan merusak jaringan protein lensa mata. Rokok 

mempunyai dose respon effect yang berarti semakin banyak dosis rokok 

yang dihisap dan semakin lama merokok akan menimbilkan koagulasi 

protein (protein dalam lensa mata yang semula larut air menjadi tidak larut 

air). Hal inilah yang meninggikan faktor risiko terjadinya katarak senilis 

(Ilyas, 1998). 

Kaitan  merokok dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 adalah 

racun yang terdapat dalam asap rokok akan mempengaruhi pengerasan 

arteri, sehingga pakreas hanya diberi suplai makan oleh beberapa arteri 

saja. Akibatnya suplai darah ke pankreas terganggu. Padahal insulin 
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merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta kelenjar pankreas. 

Karena kerja pankreas terganggu, maka produksi insulinpun menurun dan 

terjadilah penyakit diabetes mellitus (Hendromartono, 1999). 

Seorang penderita diabetes mellitus tipe 2 yang merokok juga lebih 

mudah mengalami komplikasi yang berupa gangguan pembuluh darah 

besar dan pembuluh darah kecil. Gangguan pada pembuluh besar dapat 

menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, gangguan pembuluh darah 

balik atau vena pada kaki (thrombophlebitis). Sedangkan gangguan 

pembuluh darah kecil dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan 

saraf-saraf tepi, kerusakan retina dan lensa mata (Soegondo, 1999). 

Berhenti merokok merupakan hal mutlak yang harus dilakukan 

para penderita diabetes mellitus. Berbagai penelitian juga menyimpulkan 

bahwa penghentian merokok merupakan salah satu komponen yang 

essensial dalam penanganan penderita diabetes mellitus secara 

komprehensif, di samping usaha pengendalian kadar gula darah. Agar bisa 

berhenti merokok, dalam hal ini penderita diabetes mellitus tipe 2 perlu 

mendapatkan dukungan dari dokter, keluarga serta lingkungan sosialnya. 

Lebih penting dari semua itu adalah tekad dan disiplin yang kuat dari 

penderita diabetes mellitus tipe 2 (Johnson, 1998). 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk kejadian 

katarak senilis adalah 2 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 0,45-9,24) 

untuk dosis rokok yang dihisap ≥ 10 batang setiap harinya dibandingkan 

dosis rokok yang dihisap < 10 batang setiap harinya. Meskipun hasil 
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analisis bivariat tidak signifikan untuk risiko dosis rokok yang dihisap ≥ 

10 batang setiap harinya, akan tetapi besar risiko tersebut meningkatkan 

katarak senilis 1,22 kali lebih besar dibandingkan dosis rokok yang dihisap 

< 10 batang setiap harinya. Hal ini dikarenakan sampel penelitian tidak 

difokuskan pada laki-laki yang biasanya mempunyai kebiasaan merokok 

serta sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sehingga hasil 

tidak signifikan terhadap katarak senilis.  

Hendromartono (1999) menyatakan bahwa dalam melakukan diet 

diharapkan penderita diabetes mellitus tipe 2 tidak merokok, karena rokok 

dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas yang sangat tinggi yang 

disebabkan oleh peningkatan katekholamin (proses akut) dan untuk jangka 

panjang (proses kronik), perokok berat (lebih dari 20 batang perhari) akan 

mengalami hipo HDL kholesterolamin, yang nantinya meninggikan faktor 

risiko untuk terkena katarak senilis. 

Pada perokok berat (≥ 15 batang/hari) mempunyai risiko 3 kali 

lebih tinggi terkena katarak senilis dibandingkan dengan bukan perokok. 

Merokok dapat meningkatkan oksidatif stres pada lensa mata. Oksidatif 

lensa mata ini disebabkan oleh adanya radikal bebas yang diproduksi oleh 

reaksi temabakau  (pembakaran temabakau pada rokok). Radikal bebas 

tersebut bisa berbahaya langsung bagi protein lensa mata dan membran sel 

serat pada lensa mata sehingga mempercepat risiko terjadinya katarak 

senilis (www.tempo.co.id.2005).  
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan besar risiko untuk kejadian 

katarak senilis adalah 1,80 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 0,2-

18,21) untuk lama merokok ≥ 5 tahun dibandingkan lama merokok < 5 

tahun. Meskipun hasil analisis bivariat tidak signifikan untuk risiko lama 

merokok ≥ 5 tahun, akan tetapi besar risiko tersebut meningkatkan katarak 

senilis 1,80 kali lebih besar dibandingkan lama merokok < 5 tahun. Hal ini 

dikarenakan sampel penelitian tidak difokuskan pada laki-laki yang 

biasanya mempunyai kebiasaan merokok serta sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan sehingga hasil tidak signifikan terhadap 

katarak senilis.  

Hasil penelitian pusat kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan 

serta Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Gadjah Mada (FKUGM) yang melibatkan 194 penderita 

diabetes mellitus laki-laki yang berobat ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

pada bulan Desember 2003 sampai Februari 2004. Ternyata, dari 194 

pasien itu, 56 orang (29%) diantaranya merokok dalam 10 tahun terakhir. 

Sementara itu, 29 orang (52%) diantaranya masih merokok dalam 30 hari 

terakhir. Didapatkan hasil bahwa penderita diabetes mellitus tipe 2 yang 

merokok dengan lama 10 tahun mempunyai risiko 3 kali lebih besar untuk 

lebih cepat terkena komplikasi diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan 

penderita diabetes mellitus tipe 2 yang merokok dengan lama 30 hari 

terakhir (www.tempo.co.id.2005). Hal ini di karenakan rokok mempunyai 

dose respond effect yang berarti semakin lama seseorang merokok maka 
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semakin besar pula pengaruhnya terhadap organ-organ tubuh 

(www.tempo.co.id.2005). 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 1,88 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

0,36-10,17) untuk jenis rokok non filter dibandingkan jenis rokok filter. 

Meskipun hasil analisis bivariat tidak signifikan untuk risiko jenis rokok 

non filter, akan tetapi besar risiko tersebut meningkatkan katarak senilis 

1,88 kali lebih besar dibandingkan jenis rokok filter. Hal ini dikarenakan 

sampel penelitian tidak difokuskan pada laki-laki yang biasanya 

mempunyai kebiasaan merokok serta sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan sehingga hasil tidak signifikan terhadap katarak 

senilis.  

Dari hasil penelitian MONICA 1990-1992 diketahui kebanyakan 

orang merokok jenis filter (70%), jenis non filter yaitu kretek (tembakau 

dan cengkeh) (30%). Didapatkan hasil bahwa jenis rokok non filter yaitu 

kretek mengandung nikotin dan tar lebih tinggi dari rokok jenis filter. 

Bukan berarti jenis rokok filter mengandung nikotin dan tar lebih rendah, 

hanya saja bedanya dipasang penyaring. Nikotin dalam rokok 

menyebabkan pembuluh-pembuluh darah terganggu dan hal ini pula yang 

mempercepat komplikasi diabetes mellitus (Suyono, 1999). 
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V.2.6  Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Umur Penderita 

Dibetes Mellitus 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan besar risiko untuk 

kejadian katarak senilis adalah 8,42 (Interval kenyakinan 95% dengan OR 

2,71-27,28) untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 yang berumur > 60 

tahun dibandingkan penderita diabetes mellitus tipe 2 yang berumur 40-60 

tahun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan besar 

risiko untuk kejadian katarak senilis adalah 12,2 (Interval kenyakinan 95% 

dengan OR 2,01-71,43) untuk penderita diabetes mellitus yang berumur > 

60 tahun dibandingkan penderita diabetes mellitus yang berumur 40-60 

tahun. Hal ini berarti orang diabetes mellitus tipe 2 yang berumur > 60 

tahun mempunyai risiko terjadi katarak senilis 12,2 kali lebih besar 

dibandingkan dengan orang diabetes mellitus tipe 2 yang berumur  40-60 

tahun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Amerika Serikat  yang 

warganya mengalami katarak sebesar 10% dan prevalensi ini meningkat 

sampai 50% untuk mereka yang berumur antara 65-74 tahun dan 70% 

untuk mereka yang berumur 75 tahun. Sebagian besar kasus katarak senilis 

bersifat bilateral (Kedua mata) walaupun kecepatan perkembangannya 

jarang sama (Yusneni, 1996). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian di Wal Ofthalmologi Hospital Kuala Lumpur (1995) yang 

menyatakan bahwa orang diabetes mellitus yang berumur ≥ 50 tahun 

mempunyai risiko 12,5 kali lebih besar untuk terkena katarak senilis 
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dibandingkan berumur < 50 tahun (OR= 12,5 95% CI 2,8-3,3) (Wibowo, 

1997). 

Hal ini sesuai teori Ilyas (1999) yang menyatakan bahwa lensa 

mata terletak di belakang iris (bagian yang paling awal untuk menerima 

cahaya) dan pupil (bagian pada tengah iris yang meneruskan cahaya yang 

masuk). Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya menjadi satu 

titik tajam ke atas retina. Lensa mata mengandung air dan protein. Protein 

ini tersusun rapi supaya lensa mata terlihat jernih untuk memfokuskan 

cahaya ke retina. Namun semakin bertambahnya umur ( lebih dari umur 50 

tahun) maka protein akan bergumpal dan membentuk seperti ”awan kecil” 

pada lensa mata. Jika dibiarkan maka gumpalan ”awan kecil” akan 

semakin besar dan menganggu penglihatan seseorang. Pada usia diatas 40 

tahun lensa mata sudah mulai kaku sehingga tidak elastis karena terjadi 

cairan dalam lensa mata semakin berkurang. Pada usia diatas 60 tahun 

terjadi penurunan 2/3 cairan dalam lensa mata. Hal inilah yang 

meninggikan risiko terkena katarak senilis. Masalah katarak tidak dapat 

dielakkan seiring dengan bertambahnya umur tetapi dapat diperkecil faktor 

risiko yang lainnya 

    

 

 

 

.  
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VII. 1 Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan risiko yang signifikan secara statistik terhadap 

kejadian katarak senilis menurut lama menderita DM tipe 2, besar risiko 

terjadi katarak senilis 18,5 kali lebih besar pada penderita DM tipe 2 yang 

telah menderita DM tipe 2 ≥ 5 tahun dibandingkan penderita DM tipe 2 

yang telah menderita DM tipe 2 < 5 tahun (berdasarkan analisis 

multivariat). 

2. Terdapat perbedaan risiko yang signifikan secara statistik terhadap 

kejadian katarak senilis menurut keteraturan terapi DM tipe, besar risiko 

terjadi katarak senilis 3,07 kali lebih besar pada penderita DM tipe 2 yang 

tidak teratur melakukan terapi DM dibandingkan penderita DM tipe 2 

yang teratur melakukan terapi DM (berdasarkan analisis bivariat). 

3. Terdapat perbedaan risiko yang signifikan secara statistik terhadap 

kejadian katarak senilis menurut frekuensi melakukan olahraga, besar 

risiko terjadi katarak senilis 22,2 kali lebih besar pada penderita DM yang 

tidak melakukan olahraga dibandingkan penderita DM tipe 2 yang 

melakukan olahraga dengan frekuensi 3-5 kali/minggu (berdasarkan 

analisis multivariat). Tidak ada perbedaan besar risiko kejadian katarak 

senilis menurut kebiasaan olahraga, jenis olahraga, lama melakukan 
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olahraga dan waktu melakukan olahraga pada penderita diabetes mellitus 

tipe 2 (berdasarkan analisis bivariat). 

4. Terdapat perbedaan risiko yang signifikan secara statistik terhadap 

kejadian katarak senilis menurut kepatuhan diet berdasrkan pola jenis dan 

jadwal makan penderita DM tipe 2, besar risiko terjadi katarak senilis 11,1 

kali lebih besar pada penderita DM tipe 2 yang tidak patuh melakukan diet 

berdasarkan pola jenis dan jadwal makan dibandingkan penderita DM tipe 

2 yang patuh melakukan diet berdasarkan pola jenis dan jadwal makan 

(berdasarkan analisis multivariat). 

5. Tidak terdapat perbedaan besar risiko kejadian katarak senilis menurut 

kebiasaan merokok, dosis rokok yang dihisap, lama merokok, jenis rokok 

yang dihisap oleh penderita diabetes mellitus tipe 2 (berdasarkan analisis 

bivariat). 

6. Terdapat perbedaan risiko yang signifikan secara statistik terhadap 

kejadian katarak senilis menurut umur penderita DM tipe 2, besar risiko 

terjadi katarak senilis 12,2 kali lebih besar pada penderita DM tipe 2 yang 

berumur > 60 tahun dibandingkan penderita DM tipe 2 yang berumur 40-

60 tahun (berdasarkan analisis multivariat). 

 

VII. 2 Saran  

1. Melihat masih banyaknya penderita diabetes mellitus tipe 2 yang 

belum memahami pentingnya olahraga yang benar menyangkut 

keadaan yang tepat melakukan olahraga yaitu satu setengah jam 
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sesudah makan, frekuensi melakukan olahraga 3-5 kali/minggu, 

pentingnya teratur melakukan terapi dan patuh melakukan diet untuk 

penderita diabetes mellitus tipe 2 untuk mencegah komplikasi diabetes 

mellitus tipe 2. Sehingga diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran 

yang kuat dari diri penderita diabetes mellitus tipe 2 maka dibutuhkan 

peran serta pihak PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit) untuk 

memberikan penyuluhan kepada pada penderita diabetes mellitus tipe 

2 tentang penatalaksanaan diabetes mellitus tipe 2 yang meliputi 

teratur melakukan terapi DM, melakukan olahraga dan patuh 

melakukan diet. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh merokok 

terhadap katarak senilis khususnya pada orang laki-laki yang 

menderita diabetes mellitus tipe 2. 
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Lampiran 1  

KUESIONER 

PERBEDAAN BESAR  RISIKO KEJADIAN KATARAK 

PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS 

( Studi di RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2006) 

       No Responden         : 

       Tanggal Wawancara   : 

A. Identitas Responden 

1. Nama        : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Umur        : 

B. Riwayat lama menderita penyakit Diabetes mellitus 

1. Berapa lama anda menderita Diabetes mellitus ?...........tahun 

C. Karakteristik Keteraturan Terapi Diabetes yang meliputi minum 

Obat Anti Diabetes ( OAD) dan melakukan injeksi insulin Responden 

1. Menurut anjuran dokter, berapa kali anda minum Obat Anti Diabet 

atau melakukan injeksi insulin dalam sehari ?.................kali/hari 

2. Apakah anda selalu minum Obat Anti Diabet atau melakukan injeksi 

insulin sesuai anjuran dokter ? 

a. Ya    b. Tidak 

3. Apakah selama ini anda pernah lupa minum Obat Anti Diabetes atau 

melakukan injeksi insulin ? 

a. Ya    b. Tidak 
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4. Jika ya, seberapa sering anda minum minum Obat Anti Diabetes 

atau melakukan injeksi insulin ? 

 a. ≥ 2x seminggu  b. < 2x seminggu 

D. Karakteristik Aktivitas Olahraga Responden 

1. Apakah anda melakukan olahraga setiap hari ? 

a. Ya                                        b.   Tidak 

2. Jika ya, Jenis olahraga apakah yang anda lakukan ? 

........................... 

3. Berapa lama anda setiap kali melakukan aktivitas olahraga ? 

.............menit 

4. Berapa frekuensi anda  melakukan olahraga dalam seminggu ?    

..........kali/minggu   

5. Kapan biasanya anda  melakukan olahraga ? 

      a.  Sebelum makan                 b.  Sesudah makan 

E. Karakteristik Keteraturan  Diet Responden 

1. Apakah anda dalam satu hari cukup makan 3 kali makanan utama 

dan 3 kali makan antara (snack) dengan jarak 3 jam ? 

 a.  Ya                             b.   Tidak 

2.  Bila Ya, apakah pada pagi hari, siang dan malam saudara cukup 

makan nasi, tempe, sayur, daging, serta buah yang tidak manis 

seperti pepaya, kedondong, pisang, apel, tomat dan semangka ?  

  a.   Ya                           b.   Tidak  
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3.  Apakah anda dalam melaksanakan program diet ini sudah di jadwal 

tentang pola makan dan snack pada waktu pagi, siang dan malam 

dengan teratur berdasarkan anjuran dokter atau tenaga medis lain ?  

 a.    Ya                             b.   Tidak 

4.  Bila Ya, pukul berapa saja waktu yang telah ditentukan dalam satu 

hari? 

a. -Makan Pagi, jam : 06.30 WIB 

-Snack ( makanan kecil/ buah) pagi, jam: 09.30 WIB 

-Makan siang, jam: 12.30 WIB 

-Snack ( makanan kecil/ buah) sore, jam :15.30 WIB 

-Makan malam, jam : 21.30 WIB 

b. -Makan Pagi, jam : 06.30 WIB 

-Makan siang, jam: 12.30 WIB 

-Makan malam, jam : 21.30 WIB 

c. -Snack ( makanan kecil/ buah) pagi, jam: 09.30 WIB 

-Snack ( makanan kecil/ buah) sore, jam :15.30 WIB 

F.  Karakteristik Kebiasaan Merokok Responden 

1. Apakah anda merokok minimal 1 batang/hari dalam lima tahun 

terakhir ? 

a. Ya    b. Tidak ( lanjut ke no.3) 

2. Jika ya, sudah berapa lama anda merokok ?...............tahun 

3. Jika tidak, apakah anda pernah merokok ? 

a. Ya    b. Tidak (berhenti sampai disini)     
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4. Berapa lama anda pernah merokok ?.................tahun. 

5. Berapa rata-rata jumlah batang rokok yang anda hisap setiap 

hari?......batang 

6. Apakah jenis rokok apa yang anda hisap ? 

       a.   filter                                b.  Non filter 

7. Sejak usia berapa anda mulai merokok?.................tahun  
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Lampiran 2 

 

Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Menderita 
Diabetes Mellitus Tipe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Keteraturan 
Melakukan Terapi  Diabetes Mellitus Tipe 2 
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Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kebiasaan 
Olahraga Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
 
 
 

 

 

 

Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Jenis Olahraga 
Oleh penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
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Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Melakukan 
Olahraga Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
 
 

 

 

Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Waktu Melakukan 
Olahraga Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
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Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Frekuensi 
Melakukan Olahraga Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
 
 

 

 
 
Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kepatuhan 
Melakukan Diet Berdasarkan Pola Jenis dan Jadwal Makan Untuk  
Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
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Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Kebiasaan 
Merokok Pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Dosis Rokok Yang 
Dihisap Oleh penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
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Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Lama Merokok 
Pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
 
 

 

 

Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Jenis Rokok Yang 
Dihisap Oleh penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 
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Analisis Besar Risiko Kejadian Katarak Senilis Menurut Umur Penderita 
Diabetes Mellitus Tipe 2 
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