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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PASIEN DENGAN PENYAKIT
HIPERTENSI  DI  PRAKTEK   dr.   H.  MHD  DARWIN  RITONGA KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017
Nurhanifah Siregar, M.Kes

Abstrak
Hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu kondisi tekanan darah seseorang yang berada diatas batas tekanan

darah normal, hipertensi biasanya terjadi pada seseorang dengan tekanan darah sistol/diastolnya melebihi 140/90
mmHg. Sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke pembuluh nadi, diastolik adalah tekanan
darah pada saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali  (pembuluh nadi  mengempis kosong),  diukur
dilengan tiga kali dalam jangka beberapa minggu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan
dan sikap pasien dengan penyakit hipertensi. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan
rancangan penelitian survey analitik dan desain cross sectional. 

Penelitian  dilakukan di  Praktek  dr.  H.  MHD  Darwin  Ritonga  Kota  Padangsidimpuan  terhadap  pasien
hipertensi yang diambil dengan menggunakan tekhnik accidental sampling besar sampel sebanyak 35 orang. Alat ukur
yang digunakan adalah kuesioner dengan 20 pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti. Analisis yang digunakan
adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan  penyakit hipertensi
(Pvalue = 0,549,dimana P value≥ 0,05) serta ada hubungan antara sikap denganpenyakit hipertensi(Pvalue = 0.001,
dimana Pvalue< 0,05).

Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  saran  untuk  meningkatkan  penyuluhan  kesehatan  kepada  pasien
hipertensi dan keluarga pasien serta aktif mencari informasi terkait, agar pasien tidak mengalami penyakit hipertensi
dengan komplikasi yang mungkin terjadi, juga bagi pasien hipertensi itu sendiri sebaiknya dijadikan sikap dasar untuk
menjaga pola makan, melakukan gaya hidup sehat secara rutin dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata Kunci :  Pengetahuan, Sikap, hipertensi

Abstract
Hypertension or high blood pressure is the condition of a person's blood pressure above the normal blood

pressure  limit,  hypertension usually  occurs in  someone with  systolic  /  diastolic  blood pressure exceeding  140/90
mmHg. Systolic blood pressure at the time the heart pumps blood into the arteries, diastolic blood pressure at the time
of the heart expands and suck the blood back (veins deflate empty), measured arm three times within a few weeks,
this study aims to determine the relationship knowledge and attitude Patients with hypertension disease. The method
of this research is quantitative research using analytical survey research design and cross sectional design.

The study was conducted in Practice dr. H. MHD Darwin Ritonga Kota Padangsidimpuan on hypertensive
patients taken using the technique of accidental sampling large sample of 35 people. The measuring tool used is a
questionnaire with 20 questions developed by researchers. The analysis used is univariate and bivariate analysis using
chi-square test.

The result showed that there was no correlation between knowledge with hypertension disease (P value =
0,549, where P value ≥ 0,05) and there was correlation between attitude with hypertension disease (P value = 0.001,
where P value <0,05).

Based on the results of this study, suggestions to improve health education to hypertensive patients and
families  of  patients  and  actively  seek  related  information,  so  that  patients  do  not  experience  hypertension  with
complications that may occur, as well as for patients with hypertension itself should be used as a basic attitude to
maintain diet, Healthy lifestyle regularly and apply in everyday life.
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PENDAHULUAN
Hipertensi  merupakan  masalah  kesehatan

global  yang  membutuhkan  perhatiankarena  dapat
menyebabkan  kematian  utama  di  negara  maju
maupunnegara  berkembang.  Hipertensi  merupakan
suatu  keadaan  tanpa  gejala,  dengan  kondisi  tekanan
yang  abnormal  tinggi  di  dalam  arteri,  seseorang
dikatakan  hipertensi  jika  mengalami  peningkatan
tekanan darah di atas normal dengan  sistol/diastolnya

melebihi  140/90  mmHg yang  mengakibatkan  resiko
kesakitan  (morbiditas)  dan  kematian  (mortalitas)
(Susilo, 2012).

Kejadian  hipertensi  semakin  tinggi  dengan
semakin  meningkatnya  umur,  pembentukan  plak  di
pembuluh darah dapat mempersempit pembuluh darah
yang  mengakibatkan  peningkatan  tekanan  darah  dan
penurunan  elastisitas  pembuluh  darah  akan  semakin
meningkat  dengan  meningkatnya  umur.  Jika  dilihat
dari  jenis  kelamin  laki-laki  juga  diduga  berpeluang
besar  terkena  hipertensi  daripada  perempuan,  hal  ini
terkait  dengan adanya hormon estrogen yang bersifat
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protektif terhadap gangguan pembuluh darah (Farida,
2009).

Berdasarkan  hasil  riset  kesehatan  dasar
(Riskesdas)  terjadi  peningkatan  prevalensi  hipertensi
dari 24,2 % pada tahun 2007 meningkat menjadi 26,2
% di tahun 2013. Salah satu provinsi yang mengalami
peningkatan  penyakit  hipertensi  adalah  provinsi  DKI
Jakarta  yaitu  (37,4  %),  sedangkan  provinsi  yang
mengalami  penurunan  penyakit  hipertensi  adalah
provinsi Papua yaitu (16,8 %) (Riskesdas, 2013).
Prevalensi  penyakit  hipertensi  di  Sumatera  Utara
sendiri juga mengalami peningkatan sebesar 4,2 % dari
tahun 2007 sampai 2013. Prevalensi hipertensi di
Padang lawas utara (paluta) yaitu (21,5%),
di  bagian  Padang  lawas  (Palas)  yaitu
(29,7%)  sedangkan  di  Mandailing  Natal
prevalensi hipertensi (20,3 %). (Riskesdas Prov
Sumut, 2013). 

Berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan
Padangsidimpuan  pada  bulan  Januari  sampai  Maret
tahun 2016  terdapat 184  orang mengalami penyakit
hipertensi  di  Puskesmas  Sadabuan  Kota
Padangsidimpuan.

Prevalensi  Hipertensi  berdasarkan  survey
Riskesdas  tahun  2013  kabupaten/kota,  yaitu  kota
Padangsidimpuan  angka  kejadian   kasus  hipertensi
sebanyak 20,7 % dan survey yang dilakukan di Rumah
Sakit  Umum  Padangsidimpuan  (RSUD)  tahun  2015
jumlah  kejadian  hipertensi  113  orang.  Prevalensi
kejadian  hipertensi  di  Praktek  dr.  H.  MHD.  Darwin
Ritonga periode tahun 2016  yaitu 33 orang.

Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah
diuraikan  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan
penelitian  yaitu  “Apakah ada  hubungan pengetahuan
dan sikap pasien dengan penyakit hipertensi di Praktek
dr. H.  MHD Darwin Ritonga Kota Padangsidimpuan
tahun 2017?”. 

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui
hubungan  pengetahuan  dan  sikap  pasien  dengan
penyakit  hipertensi  di  Praktek  dr.  H.  MHD  Darwin
Ritonga Kota Padangsidimpuan tahun 2017

METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian

survey  analitik  dengan  rancangan  cross  sectional
Penelitian ini dilakukan di praktek dr. H. MHD Darwin
Ritonga,  Jalan  Jend.  Sudirman  No  172  C  Kota
Padangsidimpuan.  Penelitian  dimulai  pada  bulan
November  2016  sampai  dengan  bulan
Agustus 2017. 

Populasi  dalam penelitian ini  adalah seluruh
pasien hipertensi di praktek dr. MHD. Darwin Ritonga
Kota  Padangsidimpuan  tahun  2017  berjumlah  35
orang. Besar  sampel dalam  penelitian  ini
sebanyak 35 orang pasien hipertensi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Univariat
Karasteristik Responden

Umur  mayoritas responden adalah 50 tahun
keatas yaitu sebanyak 29 orang (82,9 %) dan minoritas
responden  berumur  15-50  tahun  yaitu  sebanyak  6
orang (17,1%). 

Jenis  kelamin  mayoritas  responden  adalah
laki-laki  yaitu  sebanyak  22  orang  (62,9%)  dan
minoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu
sebanyak 13 orang (37,1%). 

Pendidikan mayoritas responden adalah SMA
yaitu  sebanyak  27  orang  (77,1%)  dan  minoritas
responden  berpendidikan  perguruan  tinggi  yaitu
sebanyak 8 orang  (22,9 %).

Penghasilan mayoritas responden adalah Rp ≥
1.927.500  yaitu  sebanyak  22  orang  (62,9%)  dan
minoritas  responden  berpenghasilan  Rp  <1.927.500
yaitu sebanyak 13 orang (37,1%).
Pengetahuan

Pengetahuan  pasien  terhadap  penyakit
hipertensi  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden
berpengetahuan  cukup  yaitu  sebanyak  17  orang
(48,6%) dan minoritas responden berpengetahuan baik
yaitu sebanyak 5 orang (14,3%).
Sikap

Sikap  pasien  terhadap  penyakit  hipertensi
adalah  mayoritas  responden  memiliki  sikap  positif
yaitu  sebanyak  21  orang  (60%)  dan  minoritas
responden  memiliki  sikap  negatif  yaitu  sebanyak  14
orang (40%).
Penyakit Hipertensi

Penyakit  hipertensi  menunjukkan  bahwa
mayoritas  responden  memiliki  penyakit  hipertensi
primer yaitu sebanyak 20 orang (57,1%) dan minoritas
responden memiliki penyakit hipertensi sekunder yaitu
sebanyak 15 orang (42,9%).

Analisis Bivariat
Hasil  uji  statistik  chi-square  pada  variabel

kebiasaan makan dengan nilai  p=0,001(< 0,05) yang
artinya  ada  hubungan kebiasaan  makan  dengan
kejadian  diabetes  mellitusdengan  OR  sebesar  5,091
(95%  CI  =  2,052 –  12,628).  Hal  ini  menunjukkan
bahwa responden dengan kebiasaan makan yang tidak
baik 5 kali cenderung menderita diabetes mellitus.

Hasil  uji  statistik  chi-squarepada  variabel
aktivitas  fisik  diperoleh  nilai  p=0,001(<  0,05) yang
artinya  ada  hubungan  aktivitas  fisik  dengan
kejadiandiabetes  mellitus dengan  OR sebesar  17,500
(95%  CI  = 4,719 –64,897),  menunjukkan  bahwa
responden dengan aktivitas fisik yang  berisiko17  kali
cenderung menderita diabetes mellitus.

Hasil  uji  statistik  chi-square  pada  variabel
merokok diperoleh nilai p= 0,001(< 0,05) yang artinya
ada  hubungan  kebiasaan  merokok  dengan  kejadian
diabetes mellitus dengan OR sebesar 2,029 (95% CI =
1,048 –11.210),  menunjukkan  bahwa  responden
dengan  kebiasaan  merokok yang  berisiko2  kali
cenderung menderita diabetes mellitus.

Tabel 1.Tabulasi Silang Analisis Uji Chi Square
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Variabel 
Kelompok

p
OR

(95% Cl)Kasus Kontrol
n % n %

Kebiasaan Makan

Baik 17 37,8 34 75,6
0,001

5,091
(2,052-12,628)Tidak Baik 28 62,2 11 24,4

Aktivitas Fisik
Baik 20 44,4 42 93,3

0,001
17,500

(4,719-64,897)Tidak Baik 25 55,6 3 6,7
Kebiasaan Metrokok

Merokok 32 71,1 3 6,7
0,001

2,029
(1,048-11,210)Tidak Merokok 13 28,9 42 93,3

Analisis Multivariat 
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  bivariat  yang

masuk  dalam  analisis  multivariat  adalah  variabel
kebiasaan  makan,  aktivitas  fisik,  kebiasaan
merokok.elanjutnya ketiga variabel penelitian tersebut
dianalisis menggunakan analisis regresi logistik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 
dari variabel penelitian, yaitu kebiasaan merokok, 
kebiasaan makan dan aktivitas fisik terdapat 2 variabel 
yang memengaruhi kejadian diabetes mellitus yaitu 
aktivitas fisik dan kebiasaan makan, dengan nilai 

p<0,05. Variabel yang paling dominan memiliki 
pengaruh paling besar terhadap kejadian diabetes 
mellitus adalah aktivitas fisik memiliki nilai  Exp (B) 
paling besar yaitu 112,687 dengan koefisien regresi (B)
4,725 artinya responden yang memiliki aktivitas fisik 
yang tidak baik mempunyai peluang 112,687 kali 
untuk menderita diabetes mellitus dibandingkan 
dengan responden yang aktivitas fisiknya baik.Hasil 
analisis multivariat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Table 2. Hasil Uji Regresi Logistik

Variabel B Sig Exp (B)
95%Cl 

Lower Upper
Kebiasaan Makan 1,928 0,038 6,874 1,111 42,545
Aktivitas Fisik 4,725 0,0001 112,687 16,419 773,375
Kebiasaan Merokok 0,138 0,867 1,148 0,229 5,747
Constant -4,660 0,001 0,009

Pengaruh  Kebiasaan  Makan  terhadap  Kejadian
Diabetes Mellitus pada Pra Lansia

Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara
multivariat dengan uji regresi logistik ganda
diperoleh  hasil   bahwa  kebiasaan  makan
responden   berpengaruh  terhadap  kejadian
diabetes mellitus dengan nilai p= 0,038 ( <
0,05  )  dengan  nilai  Exp  (B)  sebesar  6,874
artinya   kebiasaan  makan  yang  tidak  baik
mempunyai peluang 6  kali untuk menderita
diabetes mellitus.

Hasil  penelitian  di  lapangan
diperoleh  bahwa  responden  pada  kelompok
kasus lebih banyak dengan kebiasan makan
yang  tidak  baik.Kelompok  kasus  sering
memakan  makanan  yang  mengandung
karbohidrat  dan  memiliki  IG  tinggi  seperti
nasi putih, roti tawar, mie ayam, bakso dan
gula pasir.Dalam keseharian ketika memasak
responden banyak menambahkan gula dalam
makanan,  terlebih  lagi  responden
memberikan  monosodium  glutamat  untuk
menambah  rasa  enak  dan  gurih  pada
masakan.

Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan
penelitian  Poniyah  menyatakan  bahwa
variabel  pola  makan  berpengaruh  terhadap
kejadian diabetes mellitus dengan uji statistik
regresi  logistik berganda menunjukkan nilai
p-value = 0,000 (p= 0,05) dengan OR sebesar
8,556  (95%  CI  =3,976-18,410).Pola  makan
yang  tidak  baik  menyebabkan  tubuh  kita
menjadi rentan terhadap penyakit.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan
penelitian  Anugrah  menyatakan  bahwa  ada
pengaruh  yang  bermakna  pola  makan
terhadap kejadian diabetes melllitus.10

Menurut  peneliti  bahwa  kebiasaan
makan  responden  tidak  baik  karena  hal  di
atas  menyebabkan  terjadinya  penyakit
diabetes  mellitus karena  pengkonsumsian
makanan yang tidak sehat seperti karbohidrat
tinggi,  bersantan,  tinggi  penyedap  rasa,
diawetkan dan berada dalam kaleng.Hal  ini
dikarenakan  makanan  di  atas  tidak  sesuai
dengan  kalori  yang  dibutuhkan  dan
mengandung  banyak  bahan  pengawet
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sehingga pola makan tersebut dapat memicu
terjadinya diabetes mellitus.

Pengaruh  Aktivitas  Fisik  terhadap  Kejadian
Diabetes Mellitus pada Pra Lansia

Berdasarkan hasil uji statistik secara
multivariat dengan uji regresi logistik ganda
diperoleh  hasil   bahwa  aktivitas  fisik
responden   berpengaruh  terhadap  kejadian
diabetes mellitus dengan nilai p= 0,0001 ( <
0,05 )  dengan nilai Exp (B) sebesar 112,687
artinya   pola  makan  yang  tidak  baik
mempunyai  peluang  112,687   kali  untuk
menderita diabetes mellitus.

Hasil  penelitian  di  lapangan
diperoleh  bahwa  responden  pada  kelompok
kasus  kurang  banyak  melakukan  aktivitas
fisik atau tidak sering bergerak seperti jalan-
jalan  setiap  selesai  makan  (membersihkan
halaman  rumah).Beberapa  responden
mengaku  setiap  selesai  makan  langsung
tergelentang atau tidur-tiduran.

Menurut  analisis  peneliti  bahwa
aktivitas  fisik  sangat  penting  untuk
mengendalikan tekanan darah.Aktivitas fisik
yang  cukup  dapat  membantu  menguatkan
jantung.Aktivitas  fisik  yang  cukup  dan
teratur  dapat  mengurangi  risiko  terhadap
penyakit-penyakit  jantung  dan  pembuluh
darah selain itu dapat membantu mengurangi
berat badan pada penderita obesitas.

Aktivitas fisik secara teratur mampu
menurunkan  4  poin  tekanan  darah  sistolik
dan 3 poin tekanan darah diastolik. Semakin
tinggi  tekanan  darah  seseorang  ketika
memulai  program latihan  tersebut,  semakin
besar pula perbaikan yang akan dicapai.Hasil
penelitian lain juga sesuai dengan penelitian
Rachmawati bahwa  ada  hubungan  antara
aktivitas  fisik  dengan  kejadian  diabetes
mellitus dengan nilai p= 0,012.9

Aktivitas  fisik  sudah  memberi
dampak  proteksi,  asalkan  dilakukan  secara
rutin  hampir  setiap  hari,  yang  terpenting
adalah  keteraturan.Pada penelitian  ini  dapat
kita lihat pada kelompok kasus lebih banyak
responden yang berisiko melakukan aktivitas
fisik  dari  >30  menit  setiap  hari,  hal  ini
membuktikan responden masih kurang dalam
melakukan  kegiatan  olah  raga  setiap  hari,
gerak jalan dan melakukan kegiatan aktivitas
sehari-hari,  namun  responden  lebih  banyak
melakukan  kegiatan  rumah  dan  berkebun
dalam sehari.

Aktivitas fisik sangat penting untuk
mengendalikan tekanan darah.Aktivitas fisik
yang  cukup  dapat  membantu  menguatkan
jantung.Jantung yang lebih kuat tentu dapat
memompa lebih banyak darah dengan hanya
sedikit usaha. Semakin ringan kerja jantung,
semakin  sedikit  tekanan  pada  pembuluh

darah  arteri  sehingga  tekanan  darah  akan
menurun.10

Pengaruh  Kebiasaan Merokok terhadap Kejadian
Diabetes Mellitus pada Pra Lansia

Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara
multivariat dengan uji regresi logistik ganda diperoleh
hasil   bahwa  kebiasaan  merokok  responden  tidak
berpengaruh  terhadap  kejadian  diabetes  mellitus
dengan nilai p= 0,867 ( > 0,05 ) dengan nilai Exp (B)
sebesar 1,148.

Setiap  puntung  rokok  menyebabkan
pembuluh  darah  mengerut  yang  berakibat
memperburuk  kondisi  pembuluh  darah.Hasil
penelitian  di  lapangan  diperoleh  bahwa  responden
pada  kelompok  kasus  banyak  yang  merokok
dibanding  pada  kelompok  kontrol.Responden
mengaku  merokok dimulai  sejak  umur  21  tahun  ke
atas  dengan  alasan  ikut-ikutan  teman,  coba-coba
sampai ketagihan rokok dan menurut mereka merokok
dapat mengurangi pusing dan stres.

Menurut  peneliti  responden  banyak  yang
merokok  sehingga  memicu  timbulnya  kejadian
diabetes  mellitus sebab  rokok  dapat  menyebabkan
peningkatan tekanan darah. Hasil penelitian ini sesuai
dengan  penelitian  Poniyah  menyatakan  bahwa  ada
tidak  ada  pengaruh  variabel  kebiasaan  merokok
terhadap kejadian  diabetes  mellitus dengan hasil  uji
statistik regresi logistik berganda menunjukkan nilai p
value 0,139 (p>0,05).

Rokok  dapat  menyebabkan  peningkatan
tekanan  darah.Dua  batang  rokok  terbukti  dapat
meningkatkan  tekanan  darah  sebesar  10  mmHg.
Berbagai  penelitian  membuktikan,  sesudah merokok
selama  kurang  lebih  30  menit,  tekanan  darah  akan
meningkat  secara  signifikan.  Rokok  meningkatkan
tekanan darah lewat zat nikotin yang terdapat dalam
tembakau.Zat  nikotin  yang  terisap  beredar  dalam
pembuluh  darah  sampai  ke  otak.  Otak  kemudian
bereaksi  dengan  memberikan  sinyal  pada  kelenjar
adrenalin  untuk  melepaskan  hormon  epinefrin/
adrenalin.14

Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian
Anugrah  menyatakan  bahwa  variabel  kebiasaan
merokok  tidak  berpengaruh  terhadap  kejadian
diabetes  mellitus.Hal  di  atas  menunjukkan  bahwa
hubungan  promosi  kesehatan  pada  merokok  dengan
kejadian diabetes mellitus adalah dengan menjelaskan
bahaya merokok dan dampak dari merokok sehingga
penderita  tertegun  hatinya  untuk  berhenti,  tidak
merokok  dan  akan  menjauhi  asap  rokok  serta
menciptakan kawasan tanpa rokok.

Implikasi Penelitian
Implikasi  yang  dapat  dirumuskan  dari

temuan  dan  fakta  yang  ada  adalah  sebagai
berikut :

1) Dinas Kesehatan
Bagi Dinas Kesehatan Daerah Kota

Padangsidimpuan  membuat  program-
program  dalam  upaya  mengatasi  masalah
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diabetes  mellitus dan  bekerjasama  dengan
dinas lain yang terkait. Kebijakan yang tegas
dan  mengikat  seluruh  unsur  terkait  dalam
penanggulangan  masalah  diabetes  mellitus
sangatlah  perlu  dilakukan  sehingga  semua
unsur  terkait  dapat  melakukan peran secara
maksimal. Kerja sama dengan pihak institusi
pendidikan atau institusi lainnya yang terkait,
menggalakkan  program  pengabdian
masyarakat  yang  difokuskan  upaya-upaya
penyuluhan  kesehatan  kepada  pra  lansia
untuk mencegah kejadian diabetes mellitus

2) Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota
Padangsidimpuan 

Bagi  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Kota  Padangsidimpuan  terutama  tenaga
kesehatan  di  RSU  perlu  melakukan
penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di
wilayah  setiap  lingkungan  tentang  cara
mencegah  atau  mengatasi  terjadinya
diabetes mellitus.

KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian   hubungan

gaya hidup (kebiasaan  makan, aktivitas fisik
dan  kebiasaan  merokok)  pra  lansia  dengan
kejadian  diabetes  mellitus di  Rumah  Sakit
Umum Daerah Kota Padangsidimpuan yang
telah  dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan
adalah  Variabel  yang  berhubungan  dengan
kejadian  diabetes  mellitus di  Rumah  Sakit
Umum  Daerah  Kota  Padangsidimpuan
sebagai berikut :

1) Variabel  yang  memengaruhi  kejadian  diabetes
mellitus yaitu aktivitas fisik dan kebiasaan makan,
dengan  nilai  p<0,05.  Variabel  yang  paling
dominan memiliki pengaruh paling besar terhadap
kejadian  diabetes  mellitus adalah  aktivitas  fisik
memiliki nilai  Exp (B) paling besar yaitu 112,687
dengan  koefisien  regresi  (B)  4,725  artinya
responden yang memiliki aktivitas fisik yang tidak
baik  mempunyai  peluang  112,687  kali  untuk
menderita  diabetes mellitus dibandingkan dengan
responden yang aktivitas fisiknya baik.

2) Variabel  kebiasaan  merokok  responden  tidak
berpengaruh  terhadap  kejadian  diabetes  mellitus
dengan nilai p= 0,867> 0,05  dengan nilai Exp (B)
sebesar 1,148.

SARAN
Pemerintah  Kota  Padangsidimpuan

melalui  Dinas  Kesehatan  Kota
Padangsidimpuan  diharapkan  meningkatkan
program penyuluhan  dan  konseling  tentang
pentingnya  gaya  hidup  yang  teratur  agar
dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  pra
lansia.

Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota
Padangsidimpuan  diharapkan  meningkatkan
peran  petugas  kesehatan  khususnya
melakukan  sosialisasi  informasi  ilmu
pengetahuan  tentang  diabetes  mellitus

dengan  melibatkan  kader  kesehatan,  tokoh-
tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
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