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ABSTRAK 

  

 Diabetes melitus biasa disebut dengan the silent killer karena penyakit ini 

dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. 

keluhan  pada penderita diabetes melitus disebabkan oleh banyak hal diantaranya 

karakteristik individu meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis 

pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, riwayat penyakit dan dapat 

dipengaruhi juga dengan faktor penanganan yang meliputi diit, aktivitas fisik, terapi 

obat, dan pemantauan glukosa darah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

hubungan antara karakteristik penderita, durasi penyakit, keteraturan periksa, dan 

kadar gula darah dengan keluhan subyektif pada penderita diabetes melitus tipe 2. 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik, menggunakan 

desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian sebesar 50 orang, diambil secara 

acak menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data meliputi 

karakteristik penderita, durasi penyakit, keteraturan periksa, dan kadar gula darah. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic Chi Square. 

 Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang berhubungan dengan keluhan 

subyektif penderita diabetes melitus tipe 2 adalah karakteristik penderita yaitu umur 

(p=0,000),jenis kelamin (p=0,001), pendidikan (p=0,001), durasi penyakit (p=0,049), 

keteraturan periksa (p=0,007), dan kadar gula darah (p=0,004). 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara karakteristik 

penderita, durasi penyakit, keteraturan periksa, dan kadar gula darah dengan keluhan 

subjektif pada penderita diabetes melitus tipe 2. Saran yang dapat diberikan pada 

penderita diabetes melitus tipe 2 adalah agar teratur dalam periksa kadar gula darah 

sehingga terhindar dari keluhan subyektif. 

 

Kata kunci : diabetes melitus tipe 2, durasi penyakit, kadar gula darah,  keluhan 

subyektif 
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