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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan informasi, teknologi, hingga gaya hidup telah mempengaruhi 

kesehatan manusia  baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini ditandai 

dengan bergesernya pola penyakit secara epidemiologi dari penyakit menular dan 

infeksi menjadi penyakit tidak menular yang secara global meningkat dan 

berkembang. Penyakit Tidak Menular (PTM) mulai menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang cukup besar, dan secara nasional telah menduduki sepuluh besar 

penyakit penyebab kematian dan kasus terbanyak (Departemen Kesehatan RI, 

2008)  

Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Non Communicable Diseases (NCDs)  

adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya, 

dengan perkembangan penyakit yang lambat dan durasi yang lama. PTM menjadi 

risiko bagi semua kelompok umur, tetapi lebih sering dijumpai pada kelompok 

usia dewasa dan usia lanjut (World Health Organization, 2014). Empat jenis PTM 

yang paling banyak menyebabkan kematian secara global adalah penyakit 

kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronis (WHO, 2012). 

 Perbedaan surveilans Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular 

(PTM) terletak pada perbedaan faktor yang diintervensi. Sifat insiden penyakit 

menular cepat, sedangkan insiden penyakit tidak menular lambat. Surveilans 

penyakit tidak menular dititikberatkan pada faktor risiko yang bisa menyebabkan 
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seseorang terkena penyakit tersebut. Selain itu, surveilans PTM dilaksanakan 

sebelum kemunculan penyakit. Surveilans penyakit menular dilakukan secara 

sistematis dan terus menerus, surveilans penyakit tidak menular disertai survei, 

deteksi, atau skrining. KLB penyakit tidak menular terjadi jika tidak bisa 

menangkap faktor risiko sejak awal 

Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit gangguan metabolik menahun 

yang ditandai oleh kadar glukosa darah melebihi nilai normal, dan merupakan 

salah satu PTM yang semakin meningkat setiap tahun dan menjadi risiko 

kematian yang cukup besar bagi penderitanya. DM dapat diklasifikasikan menjadi 

DM Tipe 1, DM tipe 2, DM Gestasional (DMG), dan DM tipe lain (PB Perkeni, 

2006). 

Tampilan klinis DM biasanya ringan atau bahkan tanpa gejala, perjalanan 

penyakitnya dapat berkembang kronis dan progresif. Adanya penyakit DM dalam 

tubuh seseorang dapat mempengaruhi respon tubuh orang tersebut terhadap 

penyakit lainnya, sehingga menyebabkan komplikasi yang berbeda pada setiap 

penderitanya (Wulandari, 2013). Penderita DM berisiko lebih tinggi dalam 

kejadian masalah kesehatan lainnya, karena tingginya kadar glukosa darah secara 

konsisten dapat mempengaruhi timbulnya penyakit baru yang berhubungan 

dengan jantung, pembuluh darah, mata, saraf, dan ginjal. Penyakit yang sebagian 

besar risikonya disebabkan oleh DM antara lain penyakit kardiovaskuler, 

kebutaan, luka anggota badan bagian bawah, dan  penyakit gagal ginjal 

(International Diabetes Federation, 2014).  
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Terjadinya komplikasi baik akut maupun kronis pada penderita DM 

menunjukkan adanya penurunan kualitas hidup penderita DM tersebut. Padahal, 

DM yang merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup dan 

tidak bisa disembuhkan, tetap dapat dikendalikan dengan menjaga kualitas hidup 

agar tetap baik (PB Perkeni, 2006). Dalam menjaga kualitas hidup penderita DM, 

menjaga kadar glukosa darah agar tetap berada pada batas yang aman merupakan 

hal yang sangat penting untuk diperhatikan (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2014). 

Penjagaan kadar glukosa agar tetap berada pada batas yang aman hingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup penderita DM dapat dilakukan dengan 

menerapkan upaya pengendalian penyakit DM (Putri, 2013). Tujuannya adalah 

untuk mencegah keparahan dan komplikasi dengan penyakit lain pada 

penderitanya. Upaya pengendalian penyakit tersebut dilaksanakan berdasarkan 

pedoman empat pilar penatalaksanaan DM, antara lain edukasi, terapi gizi medis, 

latihan jasmani, dan intervensi farmakologis (PB Perkeni, 2006).  

Latihan jasmani yang dilaksanakan secara teratur selama kurang lebih 30 

menit dengan frekuensi 3 sampai dengan 4 kali seminggu merupakan salah satu 

pilar dalam pengelolaan DM Tipe 2 (PB Perkeni, 2006). Latihan jasmani dapat 

meningkatkan sensitivitas insulin baik jangka pendek maupun panjang, 

menurunkan kadar glukosa darah, mengurangi lemak dalam tubuh, dan 

meningkatkan fungsi kardiovaskular (Zisser et al., 2011). Latihan jasmani selama 

30 menit dalam sehari sebanyak 3-4 kali seminggu dapat mengurangi risiko 

perkembangan penyakit diabetes sebesar 40% (International Diabetes Federation, 
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2014). Latihan jasmani yang dianjurkan adalah latihan jasmani yang bersifat 

aerobik, antara lain jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan berenang (PB 

Perkeni, 2006). 

Beranjak dari latar belakang tersebut, perlu adanya sebuah penelitian untuk 

mengetahui hubungan latihan jasmani berdasarkan frekuensi, total durasi, dan 

intensitas terhadap kadar glukosa darah pada penderita DM.  

 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah  

Pada tahun 2013, tercatat sebanyak 382 juta orang di seluruh dunia yang hidup 

sebagai penyandang diabetes, 138 juta diantaranaya terdapat di kawasan Asia 

Tenggara dan sekitarnya. Indonesia termasuk sepuluh besar negara dengan 

penderita diabetes terbanyak di dunia, yakni menduduki peringkat ketujuh dengan 

rincian 8,5 juta penduduk Indonesia berusia 20 sampai 79 tahun menderita DM 

Tipe 2 (International Diabetes Federation, 2013). 

Prevalensi DM di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari prevalensi diabetes di Indonesia tahun 2007 sebesar 1,1% dan 

bertambah hingga mencapai 1,5% pada tahun 2013. Prevalensi DM meningkat 

sesuai dengan pertambahan umur, tetapi cenderung menurun pada kelompok umur 

di atas 65 tahun. Selain itu, prevalensi DM cenderung lebih tinggi pada 

masyarakat perkotaan daripada masyarakat pedesaan. Prevalensi penderita DM 

tertinggi di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter adalah pada kelompok umur 

55-64 tahun, yaitu sebesar 4,8%, sedangkan prevalensi tertinggi kedua adalah 
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kelompok umur 65-74 tahun sebesar 4,2%, dan ketiga adalah kelompok umur 45-

54 tahun sebesar 3,3%  (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013).  

Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013, Provinsi Jawa Timur masuk 

dalam kategori sepuluh besar prevalensi DM di Indonesia berdasarkan wawancara 

pada umur 15 tahun ke atas, dengan angka prevalensi 2,1%, yang lebih tinggi 

daripada angka prevalensi nasional yaitu 1,5%. Angka tersebut menunjukkan 

peningkatan kejadian DM di Jawa Timur jika dibandingkan data pada tahun 2007 

yang besarnya 1,1%. Sehingga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan prevalensi 

DM di provinsi Jawa Timur sebesar 1% dari tahun 2007 sampai tahun 2013 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). 

Profil kota Surabaya menunjukkan bahwa penyakit endokrin dan metabolik 

ada di dalam kategori 10 penyakit terbanyak dari bulan Januari 2014 sampai Mei 

2014, termasuk DM yang merupakan salah satu penyakit metabolik.  DM 

merupakan penyakit tidak menular dengan angka kejadian tertinggi kedua di kota 

Surabaya setelah hipertensi. Data menunjukkan terdapat sebanyak 21.262 kasus 

baru DM Tipe 2, 116.518 kasus lama DM Tipe 2, dan 73 diantaranya meninggal  

(Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2012).  

Pada tahun 2013, Kecamatan Tambaksari kota Surabaya mempunyai angka 

prevalensi DM sebesar 2,8%, atau dilaporkan terdapat kasus DM sebanyak 6.953 

dari 248.173 total penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2014). Angka 

tersebut lebih besar daripada angka prevalensi Jawa Timur yaitu sebesar 2,1% dan 

lebih besar dari angka prevalensi DM Indonesia yaitu1,5%. Sehingga dapat 
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dikatakan kasus DM di Kecamatan Tambaksari termasuk tinggi, dan hal tersebut 

menjadi masalah kesehatan.  

Terdapat 3 Puskesmas di Kecamatan Tambaksari antara lain Puskesmas Pacar 

Keling, Puskesmas Gading, dan Puskesmas Rangkah. Pada tahun 2013, tercatat 

sebanyak 6.953 kasus DM di kecamatan Tambaksari (Badan Pusat Statistik Kota 

Surabaya, 2014), dan kasus DM terbanyak dengan jumlah 3.965 (57%) terdapat di 

Puskesmas Pacar Keling.  

 
Sumber: Puskesmas Pacar Keling, tahun 2015 

 

Gambar 1.1 Tren Kasus DM di Puskesmas Pacar Keling 2011-2014 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 kasus DM di Puskesmas 

Pacar Keling selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 terdapat 5.138 

kasus di Puskesmas Pacar Keling. Angka tersebut besarnya sudah hampir dua kali 

lipat dari tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2011. Kasus DM sebagai penyakit 

tidak menular yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun merupakan 

masalah kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa DM merupakan salah satu 

masalah kesehatan di Puskesmas Pacar Keling.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014

Jumlah Kasus 

Tahun 

Tren Kasus DM di Puskesmas Pacar Keling 

Kasus DM

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN FREKUENSI, TOTAL DURASI, DAN INTENSITAS LATIHAN JASMANI 
DENGAN RERATA KADAR GLUKOSA DARAH ACAK PADA PENDERITA DM 
(Studi di Puskesmas Pacar Keling Kota Surabaya Tahun 2015)

ERYNA LAILI PUTRI



7 
 

 
 

Dari studi pendahuluan diperoleh data bahwa dari 25 penderita DM di 

Puskesmas Pacar Keling, sebanyak 15 orang (62,3%) tidak melaksanakan latihan 

jasmani, sehingga dapat dikatakan bahwa di Puskesmas Pacar Keling penderita 

DM yang tidak melaksanakan latihan jasmani lebih banyak daripada penderita 

DM yang melaksanakan latihan jasmani. Dalam penelitian lain yang dilaksanakan 

sebelumnya, diketahui bahwa terdapat hubungan yang bermakna (nilai p = 0,017) 

antara latihan jasmani atau olahraga dengan rerata kadar glukosa darah penderita 

diabetes di Puskesmas Pacarkeling kota Surabaya (Putri, 2013). Penelitian lain 

menyebutkan bahwa salah satu bentuk latihan jasmani yaitu senam dapat 

menurunkan kadar glukosa darah secara efektif (Utomo et al., 2012). 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya membahas tentang 

melaksanakan atau tidak melaksanakan olahraga dan hubungannya dengan kadar 

glukosa darah. Sedangkan dalam konsensus American Diabetes Association 

terdapat pernyataan pentingnya melakukan olahraga minimal 3 kali dalam 

seminggu karena efek dari sekali berolahraga sesuai anjuran terhadap sensitivitas 

insulin hanya dapat bertahan 24 hingga 72 jam (Sigal et al., 2006). Sehingga perlu 

adanya penelitian yang membahas lebih lanjut tentang frekuensi, durasi, dan 

intensitas latihan jasmani yang dilakukan dan hubungannya dengan kadar glukosa 

darah. 

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah di atas, peneliti bermaksud 

meneliti  tentang hubungan pelaksanaan latihan jasmani yang dibedakan 

berdasarkan frekuensi, durasi, dan intensitas latihan jasmani dengan rerata kadar 
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glukosa darah acak pada penderita diabetes di Puskesmas Pacar Keling kota 

Surabaya tahun 2015.  

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Kadar glukosa darah pada penderita DM berhubungan dengan pola makan, 

kebiasaan latihan jasmani, dan kepatuhan berobat. Penelitian ini dibatasi pada 

kajian masalah, yaitu dengan hanya meneliti hubungan latihan jasmani terhadap 

rerata kadar glukosa darah acak penderita DM di Puskesmas Pacar Keling kota 

Surabaya. Dalam penelitian ini faktor pola konsumsi dan kepatuhan berobat tidak 

diteliti, tetapi dikendalikan untuk menghindari terjadinya bias yang terlalu besar.  

Latihan jasmani dipilih karena dalam penelitian sebelumnya diketahui bahwa 

penderita DM di Puskesmas Pacar Keling lebih banyak yang tidak melaksanakan 

latihan jasmani dan melaksanakan latihan jasmani dengan porsi yang kurang.  

Selain itu, latihan jasmani merupakan faktor non farmakologis yang dapat 

meningkatkan sensitivitas insulin secara cepat dan bertahan tidak lebih dari 72 

jam, sehingga efek jangka panjangnya adalah melaksanakan latihan jasmani 

minimal tiga kali dalam seminggu mampu mengendalikan kadar glukosa darah 

secara efektif (Sigal et al., 2006). Adanya pembatasan masalah ini dimaksudkan 

untuk menghindari adanya perluasan pembahasan oleh peneliti.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Adakah 

hubungan antara frekuensi, durasi, dan intensitas latihan jasmani terhadap rerata 
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kadar glukosa darah acak pada penderita DM di Puskesmas Pacar Keling kota 

Surabaya tahun 2015? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum  

Menganalisis hubungan dan risiko frekuensi, durasi, dan intensitas latihan 

jasmani terhadap rerata kadar glukosa darah acak pada penderita DM di 

Puskesmas Pacar Keling kota Surabaya tahun 2015. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

a. Menghitung rerata kadar glukosa darah acak dan mendeskripsikannya 

berdasarkan umur dan jenis kelamin responden. 

b. Menghitung frekuensi latihan jasmani pada responden 

c. Menghitung durasi latihan jasmani pada responden  

d. Menghitung intensitas latihan jasmani pada responden 

e. Mengidentifikasi jenis latihan jasmani pada responden  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Bagi Peneliti  

Menjadi sarana pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama proses 

perkuliahan dan menambah pemahaman terutama mengenai penyakit DM 

serta upaya pengendalian penyakit yang dapat dilakukan untuk mencegah 

keparahan penyakit, komplikasi kronis, kecacatan, bahkan kematian pada 

penderita DM. 
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1.5.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat  

Hasil penelitian dapat menjadi informasi dan masukan bagi instansi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang lebih detail 

dan populasi yang lebih besar mengenai hubungan atau pengaruh latihan 

jasmani terhadap kadar glukosa darah pada penderita DM.  

1.5.3 Bagi Responden Penelitian 

Responden penelitian mendapatkan tambahan informasi, karena pada saat 

wawancara pengambilan data primer juga akan dilakukan pemberian  

informasi terkait penyakit DM dan pengendaliannya dalam bentuk leaflet. 

1.5.4 Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat khususnya penderita DM mengenai 

upaya pengendalian penyakit DM terutama latihan jasmani sesuai anjuran 

agar terhindar dari komplikasi baik akut maupun kronis untuk membantu 

menjaga bahkan meningkatkan kualitas hidup. 
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