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ABSTRAK
AYU RAHAYUNINGSIH
HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DAN KEPATUHAN MINUM OBAT
DENGAN KADAR GULA DARAH PASIEN DIABETES MELITUS
(Studi Pada Pasien Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Mangkubumi
Kota Tasikmalaya)

Diabetes melitus merupakan bagian penyakit tidak menular yang bersifat kronik,
disebabkan karena organ pankreas tidak mampu memproduksi insulin untuk
mengendalikan kadar gula darah. Kadar gula darah pada penderita DM dapat
dikontrol dengan menerapkan 4 pilar. Daiantaranya adalah aktivitas fisik dan
kepatuhan minum obat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
aktivitas fisisk dan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah. Metode
penelitian ini menggunakan cross sectional dengan uji statistik Rank Spearman
dan sampel sebanyak 125 orang. Hasil menunjukkan 61,6% responden memiliki
aktivitas fisik yang buruk, 54,4% responden memilki kepatuhan obat yang rendah
dan 63,2% responden memiliki gula darah buruk. Hasil penelitian menunjukkan
ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah (p = 0,001) dan ada
hubungan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah (p = 0,002 ). Penderita
diabetes melitus lebih meningkatkan aktivitas fisik dan rutin mengkonsumsi obat
antidiabetes untuk menjaga kenaikan kadar gula darah.
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ABSTRACT
AYU RAHAYUNINGSIH
Relationship Of Physical Activity And Medication Adherence With Blood
Sugar Levels Patients With Diabetes Mellitus
(Studies In Patients With Diabetes Mellitus In Puskesmas Mangkubumi Kota
Tasikmalaya)

Diabetes Mellitus is a chronic non-contagious part of the disease, because the
pancreatic organs are unable to produce insulin to control blood sugar
levels.Blood sugar levels in patients with DM can be controlled by applying 4
pillars.It is the physical activity and adherence to taking medication. The purpose
of this research is to know the relationship of physical activity and compliance
with blood sugar levels.This research method uses cross sectional with statistical
test Rank Spearman and samples as much as 125 people.Results showed 61,6%
of respondents had poor physical activity, 54,4% of respondents had low drug
compliance and 63,2% of respondents had poor blood sugar.The results showed
there was a link between physical activity and blood sugar levels (P = 0.001) and
there was a compliance relationship with the blood sugar level (P =
0.002).Patients with diabetes mellitus further increase the physical activity and
routinely consume antidiabetic drugs to maintain blood sugar levels.
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