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ABSTRAK 

 

LATAR BELAKANG : Diabetes melitus atau kencing manis adalah penyakit 

kronis yang disebabkan oleh berkurangnya produksi insulin dari pankreas dan 

insulin yang dihasilkan tidak efektif dalam menurunkan kadar gula darah. 

TUJUAN : untuk mengetahui apakah ada hubungan antara diabetes melitus tipe 

dengan kejadian gagal ginjal kronik di RS Pelamonia Makassar. 

METODE : Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik. Dengan 

pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah random sampling dengan sampel sebanyak 103 data rekam 

medis. Pengumpulan data untuk melihat berapa banyak penderita diabetes melitus 

tipe II yang juga terkena gagal ginjal kronis. Teknik analisis data dengan korelasi 

Chi-Square. 

HASIL : Dari 103 sampel, 100 orang (96%) menderita diabetes melitus tipe II 

dan 49 orang mengalami gagal ginjal kronis dan 54 orang tidak mengalami gagal 

ginjal kronis. Dan ada 12 orang yang menjalani terapi cuci darah (hemodialisis) 

Hasil uji  
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND : diabetes mellitus or diabetes is a chronic disease caused by 

reduced insulin production from the pancreas and insulin produced is not effective 

in reducing blood sugar levels. 

OBJECTIVE : to find out whether there is a relationship between type II diabetes 

mellitus with the incidence of chronic kidney failure in  Pelamonia Hospital 

Makassar. 

METHODS : This type of research design is analytic observational research. 

With cross sectional approach. The sampling technique used in this study was 

random sampling with a sample of 103 medical record data. Data collection is to 

see how many patients with type II diabetes mellitus are also affected by chronic 

kidney failure. Data analysis technique with Chi-Square correlation. 

RESULTS : Of the 103 samples, 100 people (96%) had type II diabetes mellitus 

and 49 people who had chronic kidney failure and 54 people who did not have 

chronic kidney failure. and there are 12 people who undergo dialysis therapy 

(hemodialysis) The results of statistical tests indicate that the value of p = 0,000. 

CONCLUSION : there is a relationship between type II diabetes mellitus with 

the incidence of chronic kidney failure in pelamonia hospital Makassar. 

 

Keywords : diabetes mellitus chronic kidney failure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit metabolisme karbohidrat, 

lemak, protein akibat disfungsi insulin (resistensi insulin), penurunan fungsi 

pankreas atau keduanya. Organisasi Kesehatan Dunia. (1) Perhimpunan 

Endokrinologi (PERKINI) Tahun 2011 Diabetes mellitus merupakan 

penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan hiperglikemia 

dengan berbagai komplikasi yang dapat timbul akibat kadar gula darah yang 

tidak terkontrol seperti neuropati, hipertensi, penyakit jantung koroner, 

retinopati dan gangren. (2) 

 Menurut American Diabetes Association (ADA, 2015), DM dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, 

diabetes gestasional, dan diabetes tipe lainnya. Beberapa jenis yang ada, DM 

tipe 2 merupakan salah satu jenis yang paling umum, yaitu lebih dari 90-95%. 

Dimana, faktor pencetus DM tipe 2 adalah obesitas, konsumsi makanan 

instan, terlalu banyak makanan berkarbohidrat, merokok, dan stres, kerusakan 

sel pankreas, dan gangguan hormonal. (3) 

 Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2013, 

terdapat 382 juta orang di dunia yang menderita diabetes melitus  tipe II 

dengan kematian mencapai 4,6 juta orang. Pada tahun 2011 Indonesia 

menduduki peringkat kesepuluh dunia dengan 6,6 juta penderita diabetes 

melitus tipe II, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari 10 negara dengan 
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penderita diabetes tertinggi pada tahun 2013 (IDF, 2013). Data Perhimpunan 

Endokrinologi (PERKENI, 2011) jumlah penderita di Indonesia mencapai 9,1 

juta orang, dari peringkat ke-7 hingga peringkat ke-5 teratas di antara negara-

negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. (4) 

Menurut laporan Riset Dasar (Rikerdas) 2013 prevalensi DM di 

Indonesia adalah 1,5%. Pada tahun 2030, diperkirakan pada tahun 2030, 

Indonesia akan memiliki 21,3 juta penderita diabetes. (5) Sementara itu, di 

Sumatera Barat diperkirakan sebanyak 3,4 juta orang menderita DM tipe 2 

(Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013). Selain itu, berdasarkan 

prevalensi nasional, Sumatera Barat memiliki total prevalensi DM sebanyak 

1,3% yang menempati peringkat ke-14 dari 33 provinsi di Indonesia. 

Berdasarkan usia, banyak penderita berada pada rentang usia 56-64 tahun 

dengan prevalensi 4,8%. (6) 

Pada penderita DM tipe 2 harus dapat mencegah terjadinya stres, 

sehingga tidak terjadi peningkatan kadar gula darah. Stres dapat dicegah 

melalui manajemen yang baik. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan 

diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan  mandiri dalam bidang 

non farmakologi, selain melaksanakan empat pilar pengelolaan DM yaitu 

edukasi, pengaturan pola makan, olahraga, dan terapi farmakologi. (7)  

 

1.2. Rumusan masalah   

 Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah 

“Apakah ada pengaruh Diabetes Mellitus Tipe II dengan Kejadian Gagal 

Ginjal Kronis di RS Pelamonia Makassar. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

   Tujuan Umum penelitian ini adalah  untuk mengetahui Hubungan 

antara Diabetes Melitus tipe II dengan angka kejadian gagal ginjal 

kronik di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. 

                1.3.2 .Tujuan Khusus  

  Untuk menganalisis bagaimana Diabetes Melitus bisa sebabkan 

Gagal Ginjal kronik. 

 

1.4. Manfaat penelitian  

1.4.1.  Bagi Tempat Penelitian  

 Hasil penelitian dapat dipakai sebagai data dasar untuk penelitian 

lebih lanjut tentang tingkat gagal ginjal kronik  pada penderita 

Diabetes Melitus tipe II berkaitan dengan studi epidemiologi. 

1.4.2 Bagi peneliti 

Memambah referensi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi tingkat gagal ginjal kronik pada penderita Diabetes Melitus 

tipe II dengan studi epidemiologi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Gagal Ginjal Kronik 

a) Definisi 

Gagal ginjal kronik (GGK) didefinisikan sebagai nilai GFR 

yang berada di bawah batas normal selama lebih dari 3 bulan 

(Davey, 2005). CKD merupakan gagal ginjal progresif dan lambat 

yang biasanya berlangsung selama beberapa tahun (Wilson, 2006). 

Gagal ginjal kronik ditentukan dengan 2 kriteria yaitu pertama, 

kerusakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan disertai kelainan 

struktural atau fungsional dengan atau tanpa penurunan GFR yang 

bermanifestasi sebagai kelainan patologis dan terdapat tanda 

kelainan pada ginjal di berupa kelainan pada komposisi darah, urin 

atau kelainan pada ginjal. tes pencitraan (tes pencitraan). Kedua, 

GFR kurang dari 60 ml/menit/1,73m2 selama 3 bulan dengan atau 

tanpa kerusakan ginjal (KDOQI, 2002). 

b) Etiologi 

 Penyebab PGK bermacam-macam, menurut Perhimpunan 

Nefrogi Indonesia (PERNEFRI) tahun 2012 dua penyebab 

penyakit ginjal terbanyak adalah hipertensi (35%) dan nefropati 

diabetik (26%). Penyakit ginjal hipertensi adalah penyebab utama 

CKD. Penyebab lain PGK yang sering ditemukan adalah 



 
 

5 

glomerulopati primer (12%), nefropati obstruktif (8%), 

pielonefritis kronis (7%), nefropati asam urat (2%), nefropati 

lupus (1%), ginjal polikistik (1%). ), tidak diketahui (2%) dan 

lainnya (6%). 

c)    Faktor Resiko 

  1) Diabetes Mellitus 

  Waktu rata-rata untuk diabetes untuk mengembangkan uremia 

adalah 20 tahun. Diabetes menyebabkan nefropati diabetik yaitu 

adanya lesi arteriolar, pielonefritis dan nekrosis papila ginjal serta 

glomerulosklerosis (Price dan Wilson, 2006).   

2) Hipertensi 

Hipertensi yang berlangsung lama dapat menyebabkan 

perubahan struktur arteriol di seluruh tubuh yang ditandai dengan 

fibrosis dan sklerosis pada dinding pembuluh darah. Organ 

sasaran utama adalah jantung, otak, dan ginjal. Penyumbatan 

arteri dan arteriol akan menyebabkan kerusakan glomerulus dan 

atrofi tubulus sehingga semua nefron rusak. Proteinuria dan 

azotemia ringan dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa 

menunjukkan gejala dan sebagian besar pasien akan merasakan 

gejala jika memasuki stadium ganas (Price dan Wilson, 2006). 

Hipertensi pada kehamilan (pre-eklampsia) menyebabkan 

proteinuria, retensi air dan natrium dapat menyebabkan gagal 

ginjal. 
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   3) Infeksi  

Infeksi dapat terjadi di berbagai bagian ginjal seperti 

glomerulus pada kasus glomerulonefritis atau pelvis ginjal dan sel 

tubulointerstitial pada pielonfritis. Infeksi juga dapat berjalan ke 

kandung kemih melalui ureter ke ginjal di mana ada obstruksi di 

saluran kemih bagian bawah. Beberapa infeksi dapat tanpa gejala, 

sementara yang lain tidak menunjukkan gejala. Jika tidak 

diperhatikan, semakin banyak jaringan fungsional ginjal yang 

perlahan hilang. Selama proses inflamasi tubuh kita biasanya 

mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hasil akhir dari 

penyembuhan adalah adanya jaringan parut dan atrofi sel yang 

mengubah fungsi penyaringan ginjal. Ini adalah kondisi yang 

tidak dapat diubah. Jika sebagian besar jaringan rusak, itu akan 

berakhir dengan gagal ginjal. Wanita memiliki insiden infeksi 

saluran kemih dan pielonefritis yang lebih tinggi daripada pria. 

Hal ini dikarenakan uretra lebih pendek dan mudah 

terkontaminasi feses, pada masa kehamilan sampai beberapa 

waktu setelah melahirkan terjadi hidronefrosis dan hidroureter 

pada ginjal kanan. Pria dewasa di atas 60 tahun sering 

menemukan hipertrofi prostat yang menyebabkan obstruksi aliran 

urin yang menekan pelvis ginjal dan ureter. Obstruksi juga dapat 

disebabkan oleh striktur uretra dan neoplasma. Obstruksi 
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menyebabkan infeksi ginjal dan memicu gagal ginjal (Price dan 

Wilson, 2006). 

  4) Obat-obatan  

 Sebagian besar obat diekskresikan lewat ginjal. Padahal 

banyak dari obat obatan bersifat racun, oleh sebab itu istilahnya 

disebut nefrotoksik (Pagunsan,2003).  a. Antibiotik 

Aminoglikosid, sulfonamid, amphotericin B, polymyxin, 

neomycin, bacitracin, rifampisin, aminosalycylic acid, oxy- dan 

chlotetracyclines.  b. Analgesik (pereda sakit) Salisilat, 

acetaminolen, phenacetin, semua NSAID, Phenybutazone, semua 

penghambat prostaglandin synthetase. c. Antiepileptik (untuk 

epilepsi dan kejang) Trimethadione, paramethadione, 

succinamide, carbamazepine.  

d. Obat-obat anti kanker Cyclosporine, cisplatin, 

cyclophospamide, streptozocin,  e. Immune compex inducers 

(obat-obat untuk kekebalan tubuh) ; captopril 

   5)  Logam berat 

  Logam berat akan bergabung dalam tulang dan sediki demi 

sedikit dilepaskan kembali dalam darah setelah dalam jangka 

waktu bertahun-tahun. Logam berat akan sampai ke tubulus 

ginjal. Kerusakan dasar ginjal diakibatkan oleh nefritis interstisial 

dan gagal ginjal progresif lambat (Price dan Wilson,2006).  
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   6) Genetik  

 Penyakit polikistik merupakan penyakit keturunan yang dapat 

menyebabkan gagal ginjal kronik (Price dan Wilson, 2006). 

  7)  Faktor kekebalan tubuh   

Gangguan imunologi seperti lupus eritematosus sistemik 

menyebabkan gagal ginjal kronis (Pagunsan, 2003) 

  8)  Bahan kimia dalam makanan dan minuman 

  Pengawet, pewarna makanan, penyedap rasa dan bahan 

tambahan lainnya dalam kaleng, botol, daging olahan, jus dan 

minuman ringan ditengarai memiliki efek berbahaya pada ginjal 

(Pagunsan, 2003). 

  9)  Air minum   

2.1.2 Air minum dapat mengandung bahan kimia organik dan anorganik 

yang larut dalam air, deposit logam berat, mineral yang menyebabkan 

gangguan ginjal (Pagunsan, 2003). 

2.1.3    Diabetes Mellitus  

a)   Definisi 

 Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai 

dengan hiperglikemia akibat gangguan kerja insulin (resistensi 

insulin) dan sekresi insulin atau keduanya.Gambaran klinis 

Berikut adalah keluhan khas dari diabetes mellitus, 

 Polifagia 

 Poliuri 
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 Polidipsi 

 Penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya 

 Lemah 

 Kesemutan (rasa baal diujung-ujung eksremitas) 

 Mata kabur 

 Disfungsi ereksi pada pria 

 Pruritus vulvae pada wanita 

 Luka yang sulit sembuh 

b)       Klasifikasi diabetes melitus 

1. Diabetes melitus 1 

2. Diabetes Mellitus tipe 1 merupakan DM yang bergantung 

pada insulin pada DMT 1, kelainan tersebut terletak pada 

sel beta yang dapat bersifat idiopatik atau imunologis. 

3.  Diabetes Mellitus tipe II adalah suatu kondisi dimana 

kadar gula darah melebihi nilai normal. Kadar gula darah 

yang tinggi disebabkan karena tubuh tidak menggunakan 

hormon insulin secara normal. Hormon insulin sendiri 

merupakan hormon yang membantu gula (glukosa) masuk 

ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi.Diabetes 

Mellitus Gestasional  

Diabetes gestasional adalah intoleransi glukosa yang 

dimulai atau baru ditemukan pada waktu hamil. 

Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu yang menderita 
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diabetes gestasional adalah preeklampsi, seksio sesarea 

dan terjadinya DM tipe 2 dikemudian hari. Sedangkan 

pada janin dapat meningkatkan resiko terjadinya 

hiperbilirubinemia, trauma persalinan,hipoglikemia, 

hipokalsemia, dan dapat juga menyebabkan kecacatan 

dan kematian pada janin. 

4. Faktor Resiko Diabetes Melitus tipe 2 

5. Obesitas (kelebihan berat badan) Terdapat hubungan yang 

signifikan antara obesitas dengan kadar glukosa darah, 

derajat obesitas dengan IMT > 23 dapat menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa darah hingga 200 mg%. 1.2 

6. Hipertensi Peningkatan tekanan darah pada hipertensi 

berkaitan erat dengan penyimpanan garam dan air yang 

tidak tepat, atau peningkatan tekanan dari dalam tubuh 

pada sirkulasi darah tepi. 

7. Riwayat Keluarga Diabetes Mellitus Seseorang yang 

menderita Diabetes Mellitus diduga memiliki gen diabetes. 

Diduga bakat diabetes adalah gen resesif. Hanya orang-

orang yang homozigot dengan gen resesif yang menderita 

Diabetes Mellitus. 

8. Dislipidemia 

9. Adalah suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan 

kadar lemak darah (trigliserida > 250 mg/dl). Ada 
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hubungan antara peningkatan insulin plasma dan 

rendahnya HDL (<35 mg/dl) yang sering ditemukan pada 

pasien diabetes. 

10. Usia Berdasarkan penelitian, usia yang paling banyak 

terkena Diabetes Mellitus adalah > 45 tahun. 

11. Riwayat persalinan Riwayat aborsi berulang, melahirkan 

bayi cacat atau berat badan bayi > 4000 gram 

12. Faktor Genetik Diabetes Mellitus Tipe II berasal dari 

interaksi genetik dan berbagai faktor mental. Penyakit ini 

telah lama dianggap terkait dengan agregasi keluarga. 

Risiko empiris jika terjadi Diabetes Mellitus tipe II akan 

meningkat dua hingga enam kali lipat jika orang tua atau 

saudara kandung mengidap penyakit ini. 

13. Alkohol dan Merokok Perubahan gaya hidup berhubungan 

dengan peningkatan frekuensi Diabetes Mellitus tipe II. 

Alkohol akan mengganggu metabolisme gula darah, 

terutama pada penderita diabetes, sehingga akan 

mempersulit pengaturan gula darah dan meningkatkan 

tekanan darah. Seseorang akan mengalami peningkatan 

tekanan darah jika mengkonsumsi lebih dari 60 ml etil 

alkohol/hari yang setara dengan 100 ml proof whiskey, 

240 ml wine atau 720 ml. Faktor risiko penyakit tidak 

menular, termasuk Diabetes Mellitus Tipe II, dibagi 
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menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak 

dapat diubah, seperti usia, faktor genetik, diet tidak 

seimbang jenis kelamin, status perkawinan, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, 

konsumsi alkohol, Indeks Massa Tubuh. Penegakan  

a. Sebuah. Gejala klasik Diabetes mellitus (poliuria, 

polidipsia, polifagia) + glukosa plasma bila >200mg/dL. 

Glukosa plasma merupakan hasil pemeriksaan sesaat 

suatu hari terlepas dari waktu makan terakhir. 

b.  Gejala klasik Diabetes Mellitus berdasarkan HbA1c > 

6,5% belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, 

mengingat standarisasi pemeriksaan masih belum baik. 

Dalam ajaran Islam yang mulia, manusia diperintahkan oleh Allah 

untuk makan secukupnya dan tidak berlebihan. 

Allah berfirman, 

 
“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.” (QS. Al-A’raf: 

31) 

Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, 

“Sebagian salaf berkata bahwa Allah telah mengumpulkan semua 

ilmu kedokteran pada setengah ayat ini.” [1] 

Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahwa 

perut manusia adalah wadah yang paling buruk yang selalu diisi. 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

“Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. 

Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk 

menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihkannya), 

hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk 

minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas” [2] 

2.2 Kerangka Teori 

Bedasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka teori dalam 

penelitian ini adalah. 

VARIABEL DEFINISI 
CARA 

UKUR 

ALAT 

UKUR 

SKALA 

UKUR 

HASIL 

UKUR 

Variabel 

independent 

: 

Pasien 

Diabetes 

Melitus Tipe 

II  

Pasien yang telah 

terdiagnosa penyakit 

diabetes melitus tipe II 

yang telah mendapat 

terapi, untuk mencegah 

terjadi komplikasi kronik 

terkendali baik dilihat 

dengan kadar HbA1C 

bernilai kurang dari 7% 

(PERKENI,2011). 

Rekam 

medik 

Rekam 

medik 

Kategorik  Teratur : 

melakukan 

pemeriksaa

n berkala 

minimal 3 

bulan sekali 

yang 

meliputi 

pemeriksaa

n  kadar 

gula 

darah,gula 

puasa . 

Variabel 

Dependent: 

Pasien gagal 

ginjal kronik  

Kondisi saat fungsi 

ginjal menurun secara 

bertahap karena 

kerusakan ginjal. Secara 

medis, gagal ginjal  

kronik didefinisikan 

sebagai penurunan laju 

penyaringan atau  filtrasi 

ginjal selama 3 bulan 

atau  lebih. (Wilson,  

2006) 

Rekam 

medik  

Rekam 

medik  

Kategorik  Teratur : 

melakukan 

pemeriksaa

n laju 

Filtrasi 

Glomerulus 

. 
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BAB III 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP 

 

3.1  Kerangka Teori  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah. 

          variabel independen                                        variabel Dependen 

   

 

 

 

3.2 Hipotesis 

1. Hipotesis null : Tidak ada hubungan diabetes mellitus tipe 2 dengan    

angka kejadian gagal ginjal kronis di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. 

2. Hipotesis alternative : Ada Hubungan antara diabetes mellitus tipe 2 

dengan angka kejadian gagal ginjal kronis di Rumah Sakit Pelamonia 

Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien  dengan  
Diabetes Mellitus tipe 

2 Gagal ginjal kronik 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

  

4.1. Objek Penelitian  

Penelitian mengenai “Hubungan Diabetes Mellitus tipe 2 dengan 

angka kejadian gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Pelamonia Makassar” ini 

merupakan jenis penelitian non-eksperimental dengan rancangan penelitian 

deskriptif  analitik. Penelitian ini memiliki rancangan penelitian deskriptif 

evaluatif karena hanya bertujuan melakukan adanya deskriptif  terhadap 

fenomena kesehatan yang terjadi kemudian mengevaluasi data dari rekam 

medik, yaitu dengan penelusuran data masa lalu pasien diabetes melitus tipe 2 

dengan angka kejadian gagal ginjal kronik di RS Pelamonia Makassar. dari 

catatan rekam medis yang diperoleh dari Instalasi Rekam Medis RS 

Pelamonia Makassar.  

4.1.1. Kriteria inklusi 

a. Pasien yang baru terdiagnosa Diabetes melitus tipe II dan 

memiliki gangguan gagal ginjal kronik dan tercatat lengkap dalam 

rekam medik. 

b. Pasien diabetes melitus tipe II yang datang dirumah sakit 

pelamonia Makassar yang tercatat lengkap dalam rekam medik.  

4.1.2. Kriteria eksklusi 

a. Pasien diabetes melitus yang terdapat penyakit penyerta lain yang 

menyebabkan dislipedimia sekunder selain diabetes melitus tipe II, 

seperti penyakit tiroid,gangguan hepar, dan pengaruh alkohol.  
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4.2. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2019. 

 

4.3. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik metode cross 

sectional,  dimana variable independen sebagai faktor risiko dan variable 

dependen sebagai penyakit diambil secara bersamaan. 

 

4.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel diambil melalui rekam medis pasien diabetes mellitus RS Pelamonia 

Makassar yang merupakan data sekunder dari penelitian yang akan dilakukan. 

Pengambilan sampel ini menggunakan metode total sampling dimana seluruh 

pasien diabetes mellitus tipe 2 dan gagal ginjal kronik pada tahun tersebut 

dimasukkan ke dalam data. 

4.5. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi terjangkau 

Penderita diabetes mellitus tipe 2 di RS Pelamonia 

Sampel 103 pasien 

Pengambilan Data Sekunder menggunakan data  Rekam Medik 

 

Analisis Data 

Kesimpulan 
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4.6. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

masing-masing variabel dependen dan independen. Variabel tersebut adalah 

penyakit Diabetes Mellitus,Penyakit Gagal Ginjal,umur dan jenis kelamin. 

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara  

diabetes mellitus tipe 2 dengan gagal ginjal kronis.  

Analisis bivariat adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara variabel dependen dan independen peneliti menggunakan uji 

perbedaan yaitu uji chi-square. 

 

4.7. Etika Penelitian 

1. Confidentially, merahasiakan segala data yang diperoleh tentang 

keadaan medis responden. 

2. Anonymity, menyamarkan identitas pasien yang merupakan responden dari 

penelitian ini.  

 

4.8. Bahan Penelitian  

Bahan penelitian yang digunakan adalah rekam medis pasien diabetes 

melitus tipe 2 dengan angka kejadian gagal ginjal kronis di Rumah Sakit 

Pelamonia Makassar .   
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4.9. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit 

Pelamonia Makassar. Jalan. Jend. Sudirman No.27, pisang Utara, Kec. Ujung 

pandang , Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 90157  

4.10. Tata Cara Penelitian  

Jalannya penelitian meliputi 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pengambilan data, dan tahap penyelesaian data.  

4.10.1. Tahap persiapan  

Tahap persiapan dimulai dengan studi pustaka mengenai 

penyakit diabetes mellitus  tipe 2, gagal ginjal, Drug Related 

Problems dan menentukan permasalahan serta cara menganalisis 

masalah tersebut. Selanjutnya dilakukan pencarian informasi 

mengenai kemungkinan dapat tidaknya melakukan penelitian di 

Rumah Sakit pelamonia Makassar dan mengurus perizinan untuk 

mendapatkan izin penelitian.  

4.10.2. Tahap pengambilan data  

Pengambilan data diawali dengan penelusuran jumlah subjek 

penelitian berdasarkan diagnosis di Instalasi Rekam Medis Rumah 

Sakit  Pelamonia Makassar. Diagnosis pasien yang dimaksud adalah 

diabetes mellitus tipe 2 dan gagal ginjal kronik, dan dari penelusuran 

tersebut diketahui jumlah subjek, nomor rekam medis, diagnosis, 

jenis kelamin, dan usia pasien. Setelah diketahui jumlah subjek lalu 

dilakukan pencatatan data rekam medis pada lembar pencatatan yang 
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berisi nomor rekam medis, diagnosis masuk dan keluar, tanggal 

pasien melakukan rawat inap, jenis kelamin, umur, keluhan, riwayat 

penyakit, data laboratorium, nama obat, aturan pemakaian obat, 

jadwal penggunaan obat, dan jadwal hemodialisa.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Gambaran Umum Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Dengan 

angka kejadian diabetes melitus tipe II di Rumah sakit Pelamonia Makassar 

periode Januari – Desember 2019 didapatkan jumlah kunjungan pasien 

diabetes melitus, pasien lama maupun baru, kurang lebih sebanyak 966 pasien. 

Dengan rincian 157 pasien yang terdaftar menjadi anggota prolanis dan hanya 

sekitar 70 pasien yang rutin melakukan control dan aktif mengikuti kegiatan 

prolanis, sisanya sebanyak 165 pasien yang terdiri dari pasien umum yang 

tidak mengikuti kegiatan prolanis dan pasien yang jarang melakukan kontrol. 

 Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) merupakan suatu 

bentuk kerjasama antara Rumah Sakit Pelamonia dengan BPJS kesehatan 

yang anggotanya terdiri daripasien – pasien yang menderita penyakit kronik 

seperti diabetes melitus.  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, disajikan deskripsi 

umum hasil penelitian sebagai berikut : 

5.2. Hasil Analisis Univariat 

Tabel V.1 Distribusi data berdasarkan  Jenis Kelamin 

Kategori jenis Kelamin N Presentase (%) 

Perempuan 64 62,1 

Laki-laki 39 37,9 

Total 103 100,00 
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Berdasarkan  tabel V.1 dapat diketahui bahwa dari total 103 sampel,  

terdapat 64 orang (62,1%) berjenis kelamin perempuan dan terdapat 39 orang  

(37,9%) yang berjenis kelamin laki-laki. 

Tabel V.2 Distribusi data berdasarkan Umur 

Kategori Umur                       N                Persentase(%) 

34-54                            48                       46,6 

55-75                            50                       48,5 

               76-96                             5                        4,9 

               Total                            103                     100,0 

 

Tabel V.3 Distribusi data pasien Diabetes Melitus 

Kategori DM N Presentasi (%) 

Diabetes melitus 100 100.,00 

 

Tabel V.4 Distribusi data pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Gagal 

ginjal kronik. 

Kategori Gagal Ginjal 

Kronik 

N Presentasi (%) 

Gagal Ginjal Kronik 49 47,6 

Tidak Gagal Ginjal 

Kronik 

54 52,4 

Total 103 100,00 

 

5.3. Hasil Analisi Bivariat 

Tabel V.5 Tabel  Diabetes Melitus Tipe II dengan Gagal ginjal kronik dan 

Tidak Gagal ginjal kronik 

 

 

Total Nilai 

p 

Gagal 

ginjal 

kronik 

Tidak 

gagal 

ginjal 

kronik 

 N % N % N % 

DM 16 23,5 87 76,5 103 100,0 0,000 
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Tabel V.6  Tabel  Waktu terjadinya Gagal Ginjal Kronik Pada Pasien Diabetes 

Melitus tipe II 

 

Umur 

 

Diabetes 

melitus tipe2 

 

Komplikasi gagal 

ginjal kronik 

55 – 75 Penyakit 10-15 tahun 

 

N TERAPI PROGNOSIS 

12 HEMODIALISA BAIK 

Tabel V.7 Pasien Diabetes Dengan Gagal Ginjal yang menjalankan 

Hemodialisa ( Terapi Cuci Darah ) 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1. Pembahasan Variabel Penelitian 

Pada tabel V.1 di dapatkan sampel jenis kelamin perempuan lebih 

banyak daripada laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian dalam jurnal 

National Center for Health Statistic yang menyebutkan berdasarkan jenis 

kelamin pada individu yang terkena gagal ginjal pertama kali, ditemukan rata-

rata kejadian lebih banyak yang jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-

laki (Gofir, 2009). 
(16)

 Hal ini mungkin berhubungan dengan kondisi khusus 

yang disebut Risk Factors Unique yaitu ada beberapa faktor risiko gagal ginjal 

kronik yang khusus didapatkan pada wanita, seperti kehamilan dimana kondisi 

tersebut dinamakan diabetes gestasional yaitu suatu kondisi yang disebabkan 

intoleransi glukosa yang ditemukan pertama kali saat hamil dan dimana 

kondisi diabetes melitus tersebut bisa menetap setelah melahirkan. 
(17) 

Dalam penelitian Antonious & Silliman pada tahun 2005 dalam 

jurnalnya Northeast Florida Medicine mengungkapkan bahwa diabetes 

melitus terbukti sebagai faktor risiko gagal ginjal dengan peningkatan risiko 

relatif pada gagal ginjal kronik 1.6 sampai 8 kali. 
(18) 

 Hal ini didukung dengan 

penelitian dalam jurnal  The Renal Physicians Association yang menyatakan 

orang dengan diabetes berisiko terkena gagal ginjal 4 kali dari pada seseorang 

yang tidak menderita diabetes. 
(19) 
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Namun penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Mustanoja, 

MDet dalam jurnal American Heart Assosiation pada tahun 2010 yang 

menyebutkan jenis kelamin laki-laki lebih berisiko terkena gagal ginjal  

dibanding perempuan. dimungkinkan karena buruknya pola hidup seperti 

merokok, makan-makanan yang berisiko seperti makanan manis, makanan 

asin, berpenyedap, berlemak, dan mengandung banyak kolesterol yang di 

mana perilaku tersebut akan menganggu elastisitas pembuluh darah dan bisa 

juga menyebabkan penyumbatan yang akan menjadi aterosklerosis. 
(20) 

Pada tabel V.2 didapatkan sampel terbanyak pada usia 55-75 tahun 

sebanyak 50. Hal ini memberikan gambaran bahwa pola penyakit gagal ginjal 

cenderung terjadi pada golongan umur tua tapi masih produktif.  

 Menurut hasil riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2007 bahwa 

setelah usia 50 tahun tampak kecenderungan bahwa arteriarteri serebral yang 

kecil juga terkena proses aterosklerosis. Penyempitan yang disebabkan oleh 

plak aterosklerosis bisa mencakup 80-90% lumen arteri (Valery, 2009). 

Namun, saat usia di atas 75 tahun insidennya mengalami penurunan. Seperti 

pada jurnal The Renal Physicians Association tahun 2008 rasio insiden pria 

terhadap wanita pada usia 55-64 tahun adalah 1,25, pada usia 65-74 tahun 

adalah 1,50 pada usia 75-84 tahun adalah 1,07, dan pada usia ≥85 tahun 

adalah 0,76 (Carnethon et al, 2009). 
(13) 

 Hal ini menurun karena usia rata-rata 

orang di Amerika yaitu 72,3 tahun pada pria dan wanita 79,1 tahun sehingga 

jumlah insiden pria lebih sedikit (Maryam dkk, 2008) sedangkan usia rata-rata 

orang Indonesia menurut BAPPENNAS yaitu 70 tahun. 
(21) 
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Pada tabel V.5, distribusi kejadian gagal ginjal dan kejadian gagal 

ginjal kronik terhadap Diabetes Melitus tipe II  , didapatkan hasil 23,5% 

penderita gagal ginjal dengan Diabetes Melitus tipe II. Hal ini menunjukkan 

bahwa kondisi Diabetes Melitus tipe II berpengaruh positif dan merupakan 

faktor risiko gagal ginjal (Feigin, 2009). Diabetes adalah kondisi dimana 

terjadi peningkatan insulin dalam darah pada Diabetes Melitus tipe II 

menyebabkan kerusakan dinding arteri sehingga membentuk bekuan darah 

yang disebut trombus. Pada proses ini akan terjadi penurunan aliran darah 

lebih lanjut. Pada beberapa kasus trombus akan membesar dan menutup lumen 

arteri, atau trombus dapat terlepas dan membentuk emboli yang akan 

mengikuti aliran darah dan menyumbat arteri di daerah yang lain. Jaringan 

yang memperoleh vaskularisasi dari arteri yang tersumbat oleh emboli tersebut 

akan mati karena kehilangan suplai oksigen secara cepat . 
(22) 

Pada tabel V.5 pada kelompok tidak gagal ginjal terdapat 52 sampel 

yang menderita Diabetes Melitus tipe II. Padahal, kondisi dimana jika 

memiliki Disbetes melitus tipe II ditambah dengan faktor usia yang sudah tua 

seharusnya terkena gagal ginjal tetapi pada kenyataannya tidak terserang gagal 

ginjal. Hal ini dimungkinkan gaya hidup yang baik dan sehat cukup menolong 

dari ancaman terkena gagal ginjal. Gaya hidup yang baik dan sehat seperti 

tidak merokok, makan buah-buahan, mengurangi makanan yang berlemak dan 

berpenyedap serta melakukan aktivitas fisik yang rutin seperti minimal 

melakukan jalan kaki beberapa jam setiap hari (Arisman, 2010). 
(23) 
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Berdasarkan hasil analisis dengan uji Chi-Square di dapatkan Nilai p 

0,000 kurang α (0,05) maka Ha diterima, artinya terdapat hubungan antara 

penyakit diabetes melitus dengan angka kejadian gagal ginjal kronik di Rumah 

Sakit Pelamonia. 

 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai keterbatasan 

dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa keterbatasan penelitian ini 

antara lain dikarenakan penelitian dilakukan tanpa follow up sehingga sulit 

untuk menetapkan mekanisme sebab akibat karena pengukuran terhadap 

faktor risiko dan efek dilakukan sekaligus pada saat yang sama, data diambil 

berdasarkan rekam medis yang kurang akurat di luar kendali penulis. 
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BAB VII 

 TINJAUAN KEISLAMAN 

  

7.1. Kebutuhan Makanan dalam Islam 

 

nutrisi adalah sarana, bukan tujuan. Gizi merupakan sarana penting untuk 

mencapai tujuan hidup manusia. Allah menciptakan dalam diri manusia naluri 

yang selalu cenderung untuk makan, selain itu juga menetapkan kebijaksanaan 

bahwa kecenderungan ini disertai dengan indera perasa dan organ pencernaan. 

Namun berlebihan dalam mencicipi kelezatan makanan dan minuman hanya 

merendahkan manusia ke tingkat binatang dan ini adalah bagian dari ciri 

orang-orang kafir yang menentang. 

Dalam Al-Quran telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai ukuran 

yang benar dalam soal makanan, dalam firman-Nya : 

 

Terjemahan : 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, 

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-A’Raf : 31) 
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T 

erjemahan : 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah : 168) 

 

Dalam banyak hal, keseimbangan adalah tingkat tertinggi. Dan 

keseimbangan inilah yang dimaksud dalam penekanan ayat suci di atas “makan 

dan minumlah dan janganlah berlebihan”. Dalam ayat ini terdapat seruan bagi 

manusia untuk makan dan minum yang diikuti dengan peringatan langsung agar 

tidak berlebihan. 

Kelebihan makanan yang dimaksud adalah mengkonsumsi makanan dalam 

jumlah di luar kebutuhan tubuh, menelan makanan dengan cepat tanpa melalui 

proses pengunyahan dengan baik, hal ini biasanya terjadi karena berbagai faktor 

psikologis, seperti kebosanan mengunyah yang biasa terjadi pada balita, atau 

penyebab lainnya. penyebab yang berhubungan dengan kelezatan atau mungkin 

karena nafsu dan nafsu makan. 

Rasulullah SAW bersabda : 

“Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu 

bernafsu memakannya” (HR. Ibnu Majah) 

 Makna dari hadits di atas adalah sebagai manusia kita dilarang makan 

berlebihan. Apalagi berlaku untuk anak-anak. Karena bahayanya makan 

berlebihan bisa menyebabkan Kegemukan (Obesitas). 

Kegemukan (Obesitas) terjadi karena mengkonsumsi berbagai makanan secara 

berlebihan, terutama makanan yang banyak mengandung gula dan lemak. dan 

kemungkinan besar obesitas ini terjadi pada individu yang memiliki kesiapan 

genetik (keturunan). Obesitas justru akan membatasi gerak dan kelincahan 
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seseorang, serta efek samping yang menyertai penyakit berbahaya lainnya seperti 

penyakit jantung, sesak dada, diabetes mellitus, hipertensi dan lain-lain. 

A. Perintah Makan Dalam Islam 

Allah SWT memerintahkan untuk makan dan minum, Allah berfirman : 

Terjemahan : 

“Hai orang-orang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang 

kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah. (QS. Al-Baqarah 2 : 172) 

 

Dari ayat di atas terlihat bahwa makan merupakan kewajiban dan 

perintah dari Allah SWT, dan tentunya makanan yang dimakan adalah 

makanan yang halal. Perintah makan juga merupakan upaya menjalankan 

kewajiban manusia untuk menjaga kesehatannya. Makan tidak digunakan 

semata-mata dalam arti memasukkan sesuatu ke tenggorokan, tetapi ini juga 

berarti semua aktivitas dan upaya untuk memuaskan tetapi aktivitas untuk 

memenuhi kebutuhan kalori melalui makanan tersebut. 

 

7.2. Pola Makan Sehat Dalam Islam 

Padahal, sebagian besar penyakit berasal dari makanan. Maka tidak 

heran jika Rasulullah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini, 

karena makanan yang sehat akan membuat tubuh menjadi sehat. 

Dalam Al-Qur'an, prinsip makan yang sehat adalah tidak berlebihan. 

Rasulullah bersabda : 
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Terjemahan : 

Dari miqdam bin ma’dikariba sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda:“Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk 

dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang 

dapat  menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, 

maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga 

lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 

 

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Miqdam, memang benar 

bahwa Nabi memerintahkan kita untuk makan cukup dan tidak mengisi 

seluruh perut kita dengan makanan, tetapi membaginya menjadi tiga bagian, 

sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk air. untuk 

udara. 

Sebagai gambaran, jika blender yang diisi ke atas lalu mesin 

dihidupkan, maka blender bisa rusak atau rusak. Perut manusia bukanlah 

blender, melainkan sebagai penggiling, juga berfungsi sebagai penghancur, 

pencampur, dan pengolah makanan, semuanya menjadi satu. 

Pembatasan makanan bukan berarti anjuran untuk menahan rasa lapar 

terus-menerus yang membuat orang lapar akan nutrisi. Al-Hadits mengajarkan 

untuk makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. 

 

7.3. Pengobatan Dengan Bekam 

Bekam adalah mengeluarkan darah dari kulit dengan cara dihisap, 

kemudian membuat sayatan ringan di permukaan kulit, kemudian dihisap kembali 
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agar darahnya bisa keluar dan menimbulkan kesembuhan dengan seizin Allah 

Ta'ala. 

HR. Bukhari-Muslim, Rasulullah SAW bersabda :  

Terjemahan: 

 “Sesungguhnya pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah 

(bekam) dan fashdu (venesection)” 

 

Dari Jabir Almuqni berkata: “Saya tidak akan merasa sehat sampai bekam, 

karena saya telah mendengar Rasulullah (saw) berkata: “Sesungguhnya dalam 

bekam ada kesembuhan.” 

Bekam adalah proses mengeluarkan darah kotor yang berbahaya 

(toksin/racun) dari tubuh melalui bawah permukaan kulit. Toksin adalah 

toksin/deposit kimiawi yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh. Darah kotor adalah 

darah yang mengandung racun/racun, atau darah statis yang menyumbat 

peredaran darah sehingga sistem peredaran darah tidak dapat berjalan dengan 

lancar. Keadaan ini lambat laun akan mengganggu kesehatan, baik fisik maupun 

mental. Akibatnya, Anda akan merasa lesu, murung, gelisah, pegal, pusing, dan 

selalu merasa tidak enak badan, serta cepat bosan. Ditambah dengan angin yang 

sulit dikeluarkan dari tubuh, akibatnya tubuh akan mudah terserang penyakit 

mulai dari yang akut seperti influenza hingga penyakit degeneratif seperti stroke, 

darah tinggi, demam, diabetes bahkan gangguan jiwa. 
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7.4. Pengobatan Dengan Ruqyah 

 

Terjemahan : 

Dan Kami turunkan dari Al Qur`an suatu yang menjadi penawar dan rahmat 

bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur`an itu tidaklah menambah kepada 

orang-orang yang zalim selain kerugian. (Al-Isra:82) 

Terjemahan : 

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) dari 

tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang dalam dada, dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang yang beriman” (QS. Yunus : 57) 

 

Terapi Menggunakan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah 

adalah obat mujarab. Dengan izin dan pertolongan Allah SWT, berbagai penyakit 

jasmani dan rohani dapat disembuhkan. Terapi dasar Al-Quran dan As-Sunnah 

sudah sangat populer di masyarakat. Dalam kitab Sahih diceritakan kepada 

seorang tokoh masyarakat yang disengat kalajengking. Seorang sahabat kemudian 

meruqyah (memperlakukan) para pemimpin dengan membaca surat Al-Fatihah. 

Tidak lama kemudian, sengatan kalajengking itu sembuh. 

Seorang muslim wajib menjadikan terapis dengan Al-Quran dan As-

Sunnah sebagai sarana penyembuhan dirinya dari berbagai penyakit. Hal ini 

berbeda dengan kebanyakan orang yang tahu cara mengobatinya dan tidak mau 

menggunakannya kecuali penyakitnya tidak bisa diobati secara efektif. Tidak 
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hanya itu, perlakuan dengan cara ini juga membuat seorang muslim semakin kuat 

dalam memegang agamanya dan semakin bergantung kepada Allah SWT. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa ditemukan adanya hubungan yang 

bermakna antara penyakit Diabetes Melitus dengan angka kejadian Gagal 

ginjal kronik di Rumah Sakit Pelamonia Makassar.      

 

8.2. Saran 

 Kepada masyarakat perlu adanya peran aktif agar ikut serta mendukung 

program kesehatan dalam menanggulangi diabetes melitus ataupun Gagal 

ginjal kronik. 

 Kepada instansi, Dokter atapun Tim Medis terkait diharapkan untuk terjun 

ke masyarakat berupa penyuluhan dan pemeriksaan berkala kepada 

masyarakat sehingga diabetes melitus ataupun Gagal ginjal kronik dapat 

dicegah sedini mungkin. 
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 [DataSet01] 

Statistics 

  

Umur 

 

Jenis kelamin 

 

DM 

 

Stroke 

N              Valid 

               

              Missing 

                   103 

                           

                       0     

                    103 

                           

                        0 

                 103 

                         

                     0 

                    103 

                           

                        0 

Frequency Table 
Umur 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid percent 

Cumulative 

Percent 

Valid      34-55 

               55-75 

               76-96 

               Total  

                      50 

                      48 

                        5 

                    103 

                 48,5 

                 46,6 

                   4,9 

               100.0 

                  48,5 

                  46,6 

                    4,9 

                100.0 

                       48.5 

                       95.1 

                     100.0 

Jenis Kelamin 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid percent 

Cumulative 

Percent 

Valid         perempuan 

                  Laki-laki 

                  Total  

             64 

             39 

           103 

                  62,1 

                  37.9 

                100.0 

                  62.1 

                  37.9 

                100.0 

                   62.1 

                 100.0 

DM 

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid percent 

Cumulative 

Percent 

Valid       Diabetes mellitus 

                Tidak DM 

                Total 

                68 

                35 

               103 

          66.0 

            34.0 

          100.0 

              66.0 

              34.0 

            100.0 

             66.0 

        100.0 

 

Gagal ginjal 

  

Frequency 

 

 percent     

 

Valid 

Percent 

Cumulative 

percent 

Valid         Gagal ginjal 

                  Tidak gagal ginjal 

                  Total 

                      

                49 

                54 

              103 

         47.0 

         52.4 

       100.0 

            47.6 

            52.4 

          100.0 

           47.6 

      100.0 

CROSSTABS 

          /TABLES=VAR00007 BY VAR00008 

          /FORMAT=AVALUE TABLES 

         /STATISTICS=CHISQ RISK 

         /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL 

         /COUNT ROUND CELL. 

Crosstabs  

 [DataSet0] 

Case processing summary 

 Cases 

Valid  Missing  Total  

N Percent  N percent N Precent  

DM * Gagal 

ginjal 

103 100.0% 0 0.0 103 100.0% 
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DM * Gagal Ginjal Crosstabulation 

 Gagal Ginjal   

Total  Gagal 

ginjal  

Tidak 

gagal 

ginjal 

DM    Diabetes  Melitus       count 

                                                 Expected count 

                                                 % within DM 

                                                 % within gagal 

ginjal 

                                                % of Total 

         

            Tidak DM                    Count  

                                                 Excepted Count 

                                                 % within DM 

                                                 % within Stroke 

                                                 % of Total 

        16 

        32.3 

      23.5% 

      32.7% 

      

 

     15.5% 

      

        33 

     16.7 

   94.3 

  67.3% 

  32.0% 

 

   52 

     35.7        

76.5%   

96.3%      

 

 

50.5% 

 

         2 

         18.3 

         5.7% 

         3.7% 

      1.9% 

 

   68 

   68.0  

100.0% 

  66.0% 

   

 

66.0% 

  

   35 

   35.0 

 100.0% 

   34.0% 

 34.0% 

 

Total                                        Count 

                                                 Expected Count 

                                                 % within DM 

                                                 % within Gagal 

ginjal 

                                                 % of Total 

        49 

     49.0        

47.6% 

 100.0%        

47.6% 

   54 

      54.0        

52.4%       

100.0%        

52.4% 

103 

   103.0  

100.0% 

100.0% 

100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

 

 

Value  

 

df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2- 

Sided) 

Pearson Chi-Square 

Continuity Correction  

Likelihood Ratio 

Fisher’s Exact Test 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

46.383 ͣ

43.589 

53.012 

 

45.932 

    

   103 

         1 

         1 

         1 

 

         1 

                .000 

            .000 

            .000 

                   

            .000 

 

 

 

                    

.000 

Chi-Square Tests 

 

 

Exact Sig. (1- 

sided) 

Pearson Chi-Square 

Continuity  

Likelihood Ratio 

Fisher’s Exact Test 

Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 

 

 

 

                       .000 

 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is  16,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 

  

Value 

95% Confidence 

Interval 

Lower  Upper  

Odds Ratio for DM (Diabetes melitus / Tidak 

DM) 

For cohort Stroke = Stroke 

For cohort Stroke = Tidak Stroke 

N of Valid Cases 

    .019 

    .250 

    13.382 

     103 

.004 

.161 

   .3.462 

  .086 

  .386 

  51.733 

 

 

FREQUENCIES VARIABLES=VAR00002 

 /STATISTICS=SUM 

 /ORDER=ANALYSIS . 

 

 

FREQUENCIES  
[DataSet0] 

 

      Statistics  

Kategori Umur 

N                          Valid 

                             Missing 

 

Sum  

                      103 

                          0 

                   

                 257.00 

 

Kategori Umur 

  

Frequency  

 

Percent  

 

Valid 

Percent 

Cumulative  

Percent 

Valid      26-35 

               36-45 

               46-55 

               56-65 

               66 < 

                

Total  

               4 

              19 

              28 

              26 

              26 

         

            103 

               3.9            

             18.4 

             27.2 

             25.2 

             25.2 

             

           100.0 

 

               3.9 

             18.4 

             27.2 

             25.2 

             25.2 

             

          100.0 

                  3.9 

                22.3 

                49.5 

                74.8 

              100.0 

 


