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Rbsillla sebqlang. Hubungan Kador Gula Darah De_ngan-Hiperte.nsi .Pada Pasien

dlabetes Mqlttw Ttpe 2 Dt Runah Sakit Myia Palenbang

dan 639 juta sisanya berada di negara

berkembang.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (

Riskosdas, 2007 ) nrenunjukkan sebagian

besar kasus hipertensi di masyarakat belum

terdiagnosis. Hal ini terlihat dari hasil

pengukuran tekanan darah padd usia 18

tahun keatas diketemukan prevalensi

hipertensi di Indonesia pebesar 31,7 oA'

dimana hanya 7,2 yo penduduk yang sudah

lnengetahui dan mengalami hipertensi, dan

hanya 0,{ % kasus Yqng minum obat

hipertensi.

Menurut data bagian Laboratorium

Phatologi Klinik rumah sakit Myria

Palembang pada tahun 2015 ada 744 pasien

mg/dl.Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui apakah ada hubungan kadar

gula darah dengan hipertensi pada pasien

dlabetes mellitus tipe 2 di rumah sakit myria

Palombang.

Klasifikasi tekanan darah untuk usia 18

tahun atau lebih berdasarkan Joint National-

commite ( NC ) VII, 2003

Klasifikasi Tekanan Tekanan

adalah kuantitatif dengan survey.

(Notoatmoj o2012)

B. TemPat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bagian

pnyakit dalam, ruang rawat inaP rumah

sakit Myria Palembang, dilaksanakan pada

bulanApril2016.

C. PoPulasiPenelitian

Populasi adalah semua pasien rawat inap di

penyakit dalam selama bulan April 20 | 6'

D. SamPelPenelitian

Sarppel adalah pasien diabetes mellitus tipe

2 rawatinap, yang kadar gula darah > 200

mg/dl, umur 38 - 40 tahun, dan rnanula 40

tahun keatas, pengambilan dhta te[<anan

darah dariinstalasi rekam medi,k.

E. Tekntk samPling dan besar

samPel

Teknik pengambilan dengan cara non

pro b ab il i ty s anpl ing dengan menggunakan

sampel total, pengambilan sampel $ecara

total didasarkan pertimbangan jumlah

pasien diabetes rawat inap rata-rata per

bulan adalah 67 pasien berdasarkan diri atau

sifat -sifat populasi yang sudah diketahui

sebelumhya ( Notoatmoj o, 20 l2).

F. TeknikPengumPulandata
Data prirner diambtl dari laboratorium

phatologi klinik untuk pasien rawat inap

yang kadar gula darah > 200 mg/dl, setitip 1

minggri sekali data pasiep tersebut

dimasukkan ke instalapi rekam medik,

unhrk mengambil data tekanan darah pasien

pada tanggal Yang sama dengan

pemeriksaankadar gula darah sewaktu, dari

data ini diolah secar4 SPSS untuk dilakukan

Tekanan daPah sistolik darah

darah (mmHg) diastolik
(mmHs )

Nb.mti <l2o <80

P,p -- ,- 80 - 89

hioertensi - -
Efirte[st 140= l5? 90-99

stadium 1---:----:; ,. , r , :=:

Hipertensi
stadium 2

a 100

METODE PENBLITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan atau

pendekatan cros s's ectiortal, ianis psnelitian
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