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BAB PENDAHULUAN 

I 
 

 Salah satu penyakit tidak menular adalah Diabetes Mellitus 

tipe 2. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Diabetes Mellitus 

secara umum dan secara khusus Diabetes Mellitus tipe 2, berikut 

fenomena prevalensi DM tipe 2.   

 

1.1. Pengenalan Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) menurut American Diabetes 

Association (2010:11) adalah sutau kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi akibat kelainan 

sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Dalam 

menegakkan diagnosis DM dipergunakan rujukan berdasarkan 

WHO (1999) dan American Diabetes Association (2003), hal ini 

seperti dikutip dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 (Depkes, 

2008:201) sebagai berikut: 

a. <140 mg/dl : Tidak DM 

b. 140 - <200 mg/dl

  

: Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT) 

c. ≥ 200 mg/dl  : Diabetes Mellitus (DM) 

 

Klasifikasi DM berdasarkan American Diabetes Association 

(2016:13) ada empat yaitu: 

1. DM Tipe 1 

DM tipe 1 merupakan DM dengan pankreas sebagai pabrik 

insulin tidak dapat atau kurang mampu memproduksi insulin 

(Tandra, 2013). Selain itu terjadi perusakan sel-sel pankreas yang 

memproduksi insulin, hal ini dapat terjadi karena faktor keturuanan 

(genetik) maupun reaksi alergi (Tapan, 2005:68). Akibatnya, insulin 
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dalam tubuh kurang atau tidak sama ada sama sekali dan gula akan 

menumpuk dalam peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke 

dalam sel (Tandra, 2013). Sebagai konsekuensi dari keadaan 

tersebut, insulin harus disuplai dari luar tubuh (Tapan, 2005:68). 

Oleh karena itu, DM tipe 1 biasa disebut juga dengan Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) (Garnita, 2012:13). 

Penyakit ini biasanya muncul pada usia anak-anak atau 

remaja, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan (Tandra, 

2013). Sampai saat ini DM Tipe 1 tidak dapat dicegah dan hanya 

dapat diobati dengan injeksi insulin. Apabila tidak dilakukan 

pengawasan yang ketat terhadap gula darah dan injeksi insulin 

maka akan terjadi ketosis dan diabetic ketoachidosis sehingga 

dapat menyebabkan koma bahkan kematian pada penderita DM 

tipe 1 (Krisnatuti et.al, 2014:9). Dari semua penderita DM, 5-10% 

adalah DM Tipe 1 (Tandra, 2013).  

Tanda dan gejala DM tipe 1 yaitu hiperglikemi, merasa lapar 

dan haus terus menerus, banyak kencing, penurunan berat badan, 

lelah, lemas, mata kabur, dan nyeri hebat didaerah lambung 

(Tapan, 2005:70). 

 

2. DM Tipe 2 

DM tipe 2 atau Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(NIDDM)  merupakan jenis DM yang paling sering terjadi terjadi di 

masyarakat dibandingkan dengan DM tipe 1 sekitar yakni sekitar 

80%-90% (Garnita, 2012:14). Pada DM tipe 2, sel-sel β pankreas 

tidak rusak, meskipun hanya sedikit yang normal dan dapat 

digunakan untuk mensekresi insulin (Wijayakusuma, 2008). Akan 

tetapi, kualitas insulinnya buruk dan tidak dapat berfungsi dengan 

baik sehingga glukosa dalam darah meningkat (Tandra, 2013). 

Kemungkinan lainnya adalah sel-sel jaringan tubuh dan otot 

penderita tidak peka/berkurangnya sensitivitas terhadap insulin 

atau sudah resisten terhadap insulin (resistensi insulin/insulin 
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resistance) (adanya efek respon jaringan terhadap insulin) 

(Krisnatuti et.al, 2014:10). Akibatnya, insulin tidak dapat bekerja 

dengan baik dan glukosa akhirnya tertimbun dalam peredaran 

darah (Tandra, 2013). Selain itu, DM tipe 2 ini dapat disebabkan 

oleh faktor genetik maupun faktor gaya hidup/lingkungan (Goldstein 

& Mueller, 2008). DM Tipe 2 umumnya timbul setelah berumur 40 

tahun (Krisnatuti et.al, 2014:10). Akan tetapi, berdasarkan laporan 

RISKESDAS tahun 2007 dan tahun 2013 di Indonesia DM tipe 2 

juga sudah menyerang usia 15 keatas (Depkes, 2008:116 dan 

Depkes, 2013:90).  

Gejala atau tanda-tanda khas yang dimiliki oleh penderita 

DM tipe 2 sebagai berikut (Dewi, 2014:15): 

a. Poliuri (banyak kencing) 

b. Polidipsi (banyak minum) 

c. Poliphagi (banyak makan) 

d. Peningkatan berat badan 

e. Kelelahan 

f. Luka sukar sembuh 

g. Pruritus (gatal-gatal) 

h. Infeksi  

i. Transitoric Refraction Anoalies (refraksi mata mudah 

berubah) 

j. Katarak 

k. Gejala saraf 

l. Gangguan serangan jantung 

 

3. DM Gestasional  

DM gestasional adalah DM yang terjadi pada masa 

kehamilan (Tandra, 2013). DM Gestasional disebabkan oleh 

ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin dalam jumlah 

yang mamadahi selama masa kehamilan (Krisnatuti et.al, 2014:11). 

Keadaan tersebut diakibatkan karena adanya pembentukan 



4   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

beberapa hormon pada wanita hamil yang menyebabkan resistensi 

insulin (Tandra, 2013). DM Gestasional mempunyai kecenderungan 

untuk berkembang menjadi DM tipe 2 dan terjadi sekitar 2-5% dari 

kehamilan.  DM gestasional dapat membahayakan kesehatan ibu 

dan janin. Permasalahan yang ditimbulkan oleh DM gestasional 

adalah macrosomia (bayi lahir dengan berat badan lebih dari berat 

badan normal), kecacatan janin, dan penyakit jantung bawaan 

(Krisnatuti et.al, 2014:11).  

Gejala utama dari DM gestasional adalah poliuri (banyak 

kencing), polidipsi (banyak minum), dan poliphagi (banyak makan) 

(Dewi, 2014:17). 

Umumnya DM gestasional akan diderita selam masa 

kehamilan dan kembali normal setelah melahirkan (Mahendra et.al, 

2008:18). 

 

4. DM yang lain 

DM yang lain adalah DM yang tidak termasuk dalam kategori 

DM diatas yaitu DM sekunder (secondary diabetes) (Tandra, 2013) 

atau akibat penyakit lain yang mengganggu produksi insulin atau 

mempengaruhi kerja insulin serta kelaian pada fungsi sel beta 

(Garnita, 2012:15). Contohnya seperti radang pankreas 

(pankreatitis), gangguan kelenjar adrenal (hipofisis), penggunaan 

hormon kortikosteroid, pemakaian obat antihipertensi atau 

antikolesterol, malnutrisi, dan infeksi (Tandra, 2013).  

Seseorang yang menderita DM diakibatkan oleh 

kekurangan (defisiensi) insulin, hal ini dapat bersifat absolut 

maupun relatif serta beberapa diantaranya menyebabkan 

peningkatan konsentrasi glukosa plasma (Selbernagl & Lang, 

2012:286). Kekurangan insulin yang dimana pankreas tidak 

memproduksi insulin/memproduksi namun dalam jumlah yang tidak 

cukup (bersifat absolut) terjadi pada DM tipe 1 (IDDM) (Baradero 

et.al, 2009:87). Sedangkan yang dimaksud dengan kekurangan 
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insulin bersifat relatif jika pankreas tetap menghasilkan insulin 

dalam jumlah yang normal atau meningkat  akan tetapi organ target 

memiliki sensitivitas yang lemah dan berkurang terhadap insulin 

(Selbernagl & Lang, 2012:286). Keadaan tersebut lebih dikenal 

dengan “resistensi insulin” akibatnya kadar glukosa dalam darah 

meningkat. Hal ini mengakibakan terjadiya gejala-gejala khas DM 

tipe 2 seperti poliuri, polidipsi, polipagi, lemas dll (Suiroka, 2012:53).  

Diagnosis DM dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan 

kadar glukosa dalam darah (PERKENI, 2015:11). Pemeriksaan 

glukosa dalam darah yang dianjurkan oleh PERKENI (2015:11) 

adalah pemerikasaan glukosa secara enzimatik dengan bahan 

plasma darah vena. Diagnosis DM tersebut perlu di pikirkan 

mengingat terdapat beberpa keluhan yakni: 

a) Terdapat keluhan DM yang klasik/khas berupa poliuri 

(banyak kencing), polidipsi (banyak minum), poliphagi 

(banyak makan), dan penurunan berat badan yang tidak 

dapat dijelaskan sebabnya (Ndraha, 2014:9).   

b) Terdapat keluhan DM lain berupa lemah, kesemutan, gatal, 

mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus 

vulva pada wanita (PERKENI, 2015:11). 

Tabel 1.1 Kriteria Diagnosis DM  
Pemerikasaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l) (Adika, 2013:10). 
Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam . (B) 

Atau 

Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200mg/dl (11.1 mmol/l) 2-jam setelah Tes 
Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75gr. (B) 

Atau 

Pemerikasaan Gula Plasma Sewaktu (GPS) ≥ 200 mg/dl dengan keluhan 
klasik/khas.  

Atau 

Pemeriksaan HbA1c ≥6,5% dengan menggunakan metode yang 
terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standarization Program 
(NGSP). (B) 

Sumber: PERKENI (2015:12) & Adika (2013:10) 

 



6   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria DM (tidak 

memenuhi kriteria normal) digolongkan dalam kelompok 

prediabetes seperti berikut (PERKENI, 2015:12): 

a) Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) dimana hasil 

pemeriksaan glukosa plasma puasa antara 100-125 mg/dl 

dan pemeriksaan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)  

glukosa plasma 2-jam < 140 mg/dl 

b) Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) dimana hasil 

pemeriksaan glukosa plasma 2-jam setengah Tes Toleransi 

Glukosa Oral (TTGO)  antara 140-199 mg/dl dan glukosa 

plasma puasa < 100mg/dl 

c) Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT 

d) Diagnosis prediabetes juga dapat ditegakkan berdasarkan 

hasil pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-

6,4%. 

Berikut ini merupakan kadar tes laboratorium darah untuk 

diagnosis diabetes dan prediabetes berdasarkan American 

Diabetes Association (2016:13-22): 

Tabel 1.2 Kadar Tes Laboratorium Darah Untuk Diagnosis Diabetes 
dan Prediabetes Berdasarkan American Diabetes Association. 

 

HbA1c 
(%) 

Glukosa Darah Puasa 
(GDP) (mg/dl) 

Glukosa Plasma 
2 jam setelah 
TGO (mg/dl) 

Normal < 5,7 < 100 < 140 

Prediabetes 5,7-6,4 100-125 140-199 

Diabetes ≥ 6,5 ≥ 126 mg/dl ≥ 200 mg/dl 

Sumber: American Diabetes Association (2016:13-22). 
 

Komplikasi Kronis (menahun) DM adalah komplikasi yang 

timbul setelah penderita mengidap DM selama 5-10 tahun atau 

lebih (Mahendra et.al, 2008:20). Komplikasi kronis dibagi menjadi 

dua yaitu: 
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a. Komplikasi Spesifik  

Komplikasi spesifik merupakan komplikasi akibat kelainan 

pembuluh darah kecil atau mikroangiopati diabetika (Mi.DM) dan 

kelainan metabolisme dalam jaringan (Prapti, 2003:15). Berikut ini 

merupakan jenis-jenis komplikasi spesifik: 

1) Retinopati Diabetika (RD) 

Retinopati Diabetika (RD) disebabkan oleh memburuknya 

kondisi mikro sirkulasi sehingga terjadi kebocoran pada pembuluh 

darah retina. Sehingga bisa menyebabkan kebutaan (Mahendra 

et.al, 2008:23). 

2) Nefropati Diabetika (ND) 

Nefropati Diabetika (ND) disebabkan karena buruknya 

mikrosirkulasi  pada pasien DM sehingga menyebabkan gangguan 

ginjal (Mahendra et.al, 2008:23). Gejala komplikasi ini adalah 

protein dalam air kencing, terjadi pembengkakan, hipertensi, dan 

kegagalan fungsi ginjal yang menahun (Prapti, 2003:15). 

3) Neuropati Diabetika (Neu.D)  

Neuropati diabetika (Neu.D) merupakan salah satu 

komplikasi pada DM dimana terjadi kerusakan pada sistem saraf 

sensorik lebih dominan dibandingkan dengan saraf motorik 

(Mahendra et.al, 2008:23). Gejalanya berupa perasaan terhadap 

getaran berkurang, rasa panas seperti terbakar dibagian ujung 

tubuh, rasa nyeri, rasa kesemutan, serta rasa terhadap dingin dan 

panas berkurang. Selain itu, otot lengan atas menjadi melemah, 

penglihatan kembar, impotensi sementara, mengeluarkan banyak 

keringat, dan rasa berdebar waktu istirahat (Prapti, 2003:15). 

4) Diabetik Foot (DF) dan kelainan kulit 

Pada penderita DM kaki merupakan bagian tubuh yang 

paling sensitif. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam 

perubahan tersebut yakni sensitif terhadap infeksi, gangguan saraf, 

dan terhambatnya sirkulasi yang menimbulkan rasa sakit pada betis 

saat berjalan (Mahendra et.al, 2008:24).  
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b. Komplikasi non-Spesifik 

Kelainan yang terjadi pada kompliksi non-spesifik sama 

dengan non-DM, akan tetapi terjadi lebih awal atau lebih mudah 

(Prapti, 2003:16). Berikut ini adalah penyakit yang termasuk dalam 

komplikasi non-spesifik dalam DM: 

a) Kelainan pada pembuluh darah besar atau makroangiopati 

diabetika (Ma.DM). Kelainan ini berupa timbunan zat lemak di 

dalam dan di bawah pembuluh darah (aterosklerosis). 

b) Lensa mata keruh (katarakta lentis) 

c) Adanya infeksi seperti infeksi saluran kencing dan tuberkulosis 

(TBC) paru. 

 

1.2 Epidemiologi Diabetes Mellitus  

Pada tahun 2015 jumlah penderita DM secara global 

sebanyak 415 juta jiwa dan diperkirakan terjadi peningkatan 

menjadi 642 juta jiwa pada tahun 2040 (International Diabetes 

Federation, 2015:13). Selain itu, menurut WHO jumlah kematian 

yang diakibatkan oleh DM pada tahun 2012 sebesar 1,5 juta jiwa (i, 

2016:6). World Health Organization juga memperkirakan bahwa 

negara berkembang pada abad ke-21 akan menanggung beban 

berat atas epidemi DM. Hal ini dikarenakan lebih dari 70% atas 

pasien DM terdapat di negara berkembang (Marpaung, 2013:1). 

Indonesia merupakan satu dari 10 negara yang memiliki 

jumlah penderita DM terbanyak (Mihardja et.al, 2013:507). Pada 

tahun 2015, jumlah penderita DM di Indonesia sebanyak 10 juta 

orang (International Diabetes Federation, 2015:17). Berdasarkan 

data dari WHO, prevalensi DM di Indonesia pada tahun 2000 yakni 

8,4 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 

21,3 juta orang (World Health Organization, 2016c). 

Berdasarkan data International Diabetes Federation 

(2015:52), Indonesia menduduki posisi ke-7 penderita DM yang 
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berusia 20-79 tahun dengan jumlah 10 juta jiwa dan diperkirakan 

Indonesia akan menduduki posisi ke-6 dengan jumlah penderita DM 

yaitu 16,2 juta jiwa pada tahun 2040. 

Kasus DM tipe 2 saat ini, sudah banyak ditemukan pada usia 

remaja pada saat sekitar pubertas, terutaman bagi penderita yang 

memiliki riwayat keluarga positif menderita DM (Marewa, 2015:39). 

Prevalensi DM pada umur 15 tahun keatas di Indonesia 

berdasarkan konsensus pengelolaan DM sekitar tahun 1980-an dari 

berbagai penelitian sebesar 1,5-2,3% (Misnadiarly, 2006:117) serta 

daerah perkotaan mempunyai prevalensi lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah pedesaan (Kementerian Kesehatan RI, 2014:1).  

Selain itu, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 

prevalensi DM akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia 

seseorang dan cenderung menurun kembali setelah berusia 64 

tahun  (Depkes, 2008:117). 

 

1.3 Permasalahan Diabetes Mellitus tipe 2 di Era 4.0 

 Usaha pencegahan DM tipe 2 yang tepat salah satunya 

adalah dengan mengendalikan faktor risikonya (Depkes, 2008a:2). 

Menurut WHO (2011:10) faktor risiko sebuah penyakit memberikan 

efek yang sangat signifikan pada peningkatan angka kejadian dan 

angka kematian penyakit kronis. Untuk itu, surveilans faktor risiko 

DM sangat penting karena ketika informasi mengenai level dari 

faktor risiko diketahui sejak dini maka akan dapat disusun intervensi 

dan program yang tepat (WHO, 2011:10). Karena DM tipe 2 masuk 

dalam kategori NCDs (non communicable diseases) maka faktor 

risikonya dibedakan menjadi dua kategori yaitu faktor risiko yang 

dapat diubah misalnya merokok (Irawan, 2010:27), konsumsi 

alkohol (Irawan, 2010:28), konsumsi buah dan sayur (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014:5), tingkat pendidikan (Irawan, 2010:70), 

aktivitas fisik (Irawan, 2010:20-22), indeks masa tubuh (Irawan, 

2010:72-73), lingkar pinggang (Irawan, 2010:73), tekanan darah, 
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kadar gula darah, dan total kolesterol (Kementerian Kesehatan RI, 

2014:5). Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah yakni jenis 

kelamin (Kementerian Kesehatan RI, 2014:5) dan umur (Irawan, 

2010:74). 

WHO telah memprakarsai suatu surveilans yang berguna 

untuk mengetahui faktor risiko dari NCDs yakni dengan 

menggunakan WHO STEPwise (WHO, 2003:7). Instrumen WHO 

STEPwise ini dapat digunakan di seluruh dunia karena telah 

terstandarisasi secara internasional (WHO, 2003:7) dan instrumen 

ini di desain khusus untuk surveilans faktor risiko NCDs di negara 

yang berpenghasilan rendah dan sedang serta khusus pada 

golongan umur 25-64 tahun (WHO, 2003:10). Dibandingkan 

dengan kuantitas, kualitas lebih ditekankan pada pendekatan WHO 

STEPwise (Mahardini, 2015:40). Selain itu WHO STEPwise 

menggunakan pengukuran faktor risiko yang berbeda dalam setiap 

levelnya pada pengumpulan informasi di setiap kuesioner (WHO, 

2003:7). Pada tahun 2006, WHO melakukan penelitian mengenai 

pencegahan faktor risiko Non-Communicable Disease (NCDs) di 

daerah pedesaan di Indonesia menggunakan pendekatan WHO 

STEPwise (Nawi dkk, 2006:305-313). Akan tetapi, penggunakan 

pendekatan WHO STEPSwise di Indonesia khusus untuk 

mengetahui faktor risiko DM tipe 2 belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan puskesmas maupun dinas 

kesehatan kota/kabupaten menggunakan pedoman Kartu Menuju 

Sehat Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (KMS FR-PTM) melalui 

program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular 

(POSBINDU PTM) yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 

2012:1). POSBINDU PTM merupakan bentuk upaya pengendalian 

dan pencegahan faktor risiko PTM secara mandiri dan 

berkesinambungan sehingga kejadian NCDs di masyarakat dapat 

ditekan (Kementerian Kesehatan RI, 2012:2). Oleh karena itu perlu 



Diabetes Mellitus Dalam Era 4.0   |   11 

adanya kajian terkait faktor resiko DM tipe dengan pendekatan 

WHO STEPSwise. 

Bagian dari upaya pengendalian DM tipe adalah dengan 

melakukan deteksi dini. Usaha deteksi dini resiko penyakit DM tipe 

2 yang banyak dilakukan adalah pemeriksaan kadar gula darah, 

namun harga alat deteksi dini pengukuran kadar gula darah dirasa 

masih cukup mahal. Selain itu beberapa resiko yang antara lain 

menimbulkan rasa tidak nyaman (nyeri) bagi yang melakukan 

pengukuran kadar gula darah dan adanya resiko infeksi. Salah satu 

usaha deteksi dini resiko penyakit DM tipe 2 adalah dengan survei 

tanda gejala dan faktor resiko penyakit DM tipe 2, sehingga 

diharapkan dapat memprediksi seberapa besar resiko terjadinya 

penyakit DM oleh masyarakat juga faktor resiko apa saja yang 

memicu kejadian penyakit DM. Instrumen survei dapat berupa 

kuesioner yang memuat sejumlah pertanyaan tentang kejadian 

penyakit maupun faktor resikonya. 

Instrumen survei berbasis teknologi masih sangat minim 

penggunaannya. Sejauh ini pengembangan teknologi berbasis 

aplikasi android di bidang prevensi dan promosi kesehatan masih 

sangat minim penggunaanya dan cenderung dalam bentuk saran 

usaha kuratif masalah kesehatan tertentu. Sementara itu kebijakan 

pemerintah Indonesia terkait terobosan usaha prevensi dan 

promosi kesehatan sangat didukung. Hal ini termuat dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI (2015) pasal 4 yaitu 

penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan 

penyakit dapat dilaksanakan dengan mengembangkan program 

terobosan yang lebih efektif sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi dengan berbasis bukti (evidence based). 

Pengembangan instrumen kuesioner untuk deteksi dini 

penyakit DM tipe 2 berbasis aplikasi android akan lebih unggul 

dibandingkan dengan metode konvensional (berbasis kertas). Hal 

ini dikarenakan dewasa ini penggunaan android sudah semakin 
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meluas sehingga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan 

aplikasi tersebut sewaktu-waktu dan dimana saja serta dapat 

langsung melihat hasil analisanya. Dalam penelitian 

pengembangan ini, deteksi dini penyaikit DM berbasis aplikasi 

android merupakan integrasi dari berbagai aspek yaitu gizi, aktivitas 

fisik, kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan umum. Sehingga 

diharapkan deteksi dini penyakit DM dapat diukur secara holistic.  

Dalam upaya pengembangan instrumen deteksi dini 

penyakit DM tipe 2 berbasis aplikasi android, tampaknya perlu pula 

untuk mempertimbangkan bentuk pelayanan kesehatan lainnya. 

Dalam era 4.0, pelayanan kesehatan oleh ahli sangat dimungkinkan 

untuk pelayanan yang efektif dalam keterbatasan jarak. Dalam 

artian, konsultasi kesehatan dengan ahli menggunakan teknologi 

dan memungkinkan penderita mendapatkan informasi baik 

preventif dan kuratif  secara langsung. Hal ini tentunya akan 

mengefektifkan baik waktu, tenaga dan biaya bagi penderita DM 

tipe 2. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengembangkan 

teknologi berbasis aplikasi android untuk pelayanan interaktif 

penderita DM tipe 2.   
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BAB FAKTOR RISIKO DIABETES 

MELLITUS TIPE 2 II 
 

Dalam menjelaskan determinan DM tipe 2, dapat dirancang 

kemungkinan faktor-faktor risiko yang memicu terjadinya DM tipe 2. 

Dalam bab ini dijelaskan faktor risiko DM tipe 2 dalam aspek faktor 

risiko perilaku, faktor risiko pengukuran fisik dan faktor risiko 

pengukuran biokimia. 

 

2.1 Faktor Risiko Perilaku 

Faktor risiko perilaku yang dimaksud adalah predictor DM 

tipe 2 dari aspek perilaku  merokok, konsumsi alkohol, pola makan 

{konsumsi sayur dan buah}, dan aktivitas fisik. Aspek-aspek 

tersebut memiliki hubungan dengan terjadinya DM tipe 2 yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Merokok dan Konsumsi Alkohol 

Merokok dapat meningkatkan gula darah dan menyebabkan 

resistensi insulin. Hal ini disebabkan ketika merokok penyerapan 

glukosa oleh sel lambat, efektivitas insulin dalam darah berkurang 

(Mahendra et.al, 2008:29) serta memperlambat kerja aliran darah 

dalam kulit (Husaini, 2007:62). Perokok berat (20 batang/hari) 

mempunyai risiko dua kali lipat untuk terkena DM Tipe 2 

dibandingkan dengan bukan perokok (Mayo Clinic, 2014). Menurut 

data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 konsumsi rokok 

merupakan salah satu faktor risiko terjadinya DM tipe 2 (Depkes, 

2008:210). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yufang 

dkk (2012:12) bahwa terdapat beberapa mekanisme yang 

berkontribusi pada hubungan antara merokok dengan DM tipe 2. 

Perokok aktif cenderung lebih kurus dibandingkan dengan orang 
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yang tidak perokok atau mantan perokok, namun perokok akan 

cenderung mengalami peningkatan berat badan ketika mereka 

berhenti merokok dan mantan perokok berat dan sedang akan lebih 

gemuk dibandingan mantan perokok yang ringan (Yufang dkk, 

2012:34). Meskipun dengan indeks masa tubuh yang normal, 

perokok cenderung berisiko mempunyai obesitas sentral 

dibandingkan dengan bukan perokok, hal ini dikarenakan merokok 

mempunyai efek antiestrogen dan dapat merusak keseimbangan 

hormon serta menyebabkan obesitas sentral dimana obesitas 

secara keseluruhan dan obesitas sentral mempunyai hubungan 

yang kuat  dalam peningkatan kejadian DM tipe 2 (Yufang dkk, 

2012:34).  

Merokok diidentifikasi sebagai faktor risiko dari resistensi 

insulin, yang mana merupakan prekursor dari kejadian DM tipe 2 

selain itu, merokok dapat memperburuk metabolisme dari glukosa 

dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya DM tipe 2 (Seifu, 

2015:7). 

Sementara itu dalam hal konsumsi alkohol, menurut Tandra 

(2007:254) alkohol mengandung banyak kalori dan karbohidrat. 

Pengaturan glukosa dalam darah akan sulit jika mengkonsumsi 

alkohol. Selain itu, konsumsi alkohol dapat menyebabkan penyakit 

pankreas kronis (pankreatitis), hal ini mengakibatkan pankreas tidak 

dapat memproduksi insulin sehingga menyebabkan terjadinya DM 

tipe 2 (Mayo Clinic, 2014). 

Yufang dkk (2012:9) menyatakan bahwa konsumsi alkohol 

dengan intensitas sedang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, 

meningkatkan level kekentalan dari kolesterol dan adinopektin, 

serta dapat menurunkan penyebab radang pada tenggorokan. Akan 

tetapi, konsumsi alkohol dengan intensitas berat dapat memicu 

terjadinya obesitas sentral serta dapat merusak fungsi liver 

sehingga memicu pankreatitis dimana itu semua merupakan 
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beberapa hal yang berperan dalam timbulnya DM tipe 2 (Yufang 

dkk, 2012:9).  

 

b. Pola Makan (Kurang konsumsi sayur dan buah) 

Perilaku konsumsi sayur dan buah berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013 dapat dihitung dengan menghitung 

jumlah hari konsumsi dalam seminggu dan jumlah porsi rata-rata 

dalam sehari (Depkes, 2013:142). Dikategorikan “cukup” apabila 

mengkonsumsi sayur dan/atau buah minimal 5 porsi/hari selama 7 

hari dalam seminggu. Dikategorikan “kurang” apabila 

mengkonsumsi sayur dan/atau buah kurang dari 5 porsi/hari selama 

7 hari (Depkes, 2013:142).  

Berdasarkan penelitaian yang dilakukan oleh Amirudin 

(2014:3) diketahui bahwa kurangnya konsumsi sayur dan buah 

sangat berhubungan dengan kejadian DM tipe 2 yakni orang yang 

kurang mengkonsumsi sayur dan buah memiliki risiko 2,91 kali lebih 

tinggi untuk terkena DM tipe 2 dibandingkan dengan orang yang 

mengkonsumsi sayur dan buah cukup.  

Berbagai penelitian mengenai pencegahan DM tipe 2, pola 

makan yang baik yaitu dengan konsumsi buah dan sayur yang 

cukup merupakan faktor penting dalam mencegah perkembangan 

dari DM tipe 2. Selain itu berbagai penelitian epidemiologi 

menyarankan bahwa faktor risiko DM tipe 2 dapat menurun dan 

meningkat bergantung pada konsumsi buah dan sayur seseorang. 

Konsumsi buah dan sayur yang baik dan cukup dapat mengubah 

berat badan seseorang (Wu dkk, 2014:1195). Rendahnya konsumsi 

buah dan sayur pada seseorang mempunyai hubungan yang 

bermakna pada peningkatan berat badan serta terjadinya DM tipe 

2 (Bhattacherjee dkk, 2015:27).  

Pada program pencegahan diabetes (Diabetes Prevention 

Program/DPP) menganjurkan untuk mengurangi makanan yang 

menyebabkan peningkatan berat badan dan lebih meningkatkan 
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intensitas makanan yang banyak mengandung serat (Wu dkk, 

2014:1195). Selain untuk menjaga berat badan, makanan yang 

mengandung serat terutama yang mengandung nilai indeks 

glikemik rendah seperti sereal, kacang-kacangan, anggur, kentang 

dapat menghindari kenaikan dan penurunan kadar gula yang 

ekstrem pada penderita DM tipe 2 (Asif, 2011:33). Pola makan 

negara-negara di laut tengah mempunyai karakteristik tinggi dalam 

konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, ikan, minyak yang alami, 

serta padi-padian terbukti menurunkan kejadian DM tipe 2 (Wu dkk, 

2014:1195). 

 

c. Kurangnya aktivitas fisik 

Seseorang yang mempunyai gaya hidup yang kurang aktif 

(kurang olahraga/kurang aktivitas fisik) lebih cenderung untuk 

terkena DM tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang melakukan 

aktivitas fisik secara teratur (Raminah, 2003:14). Hal ini 

dikarenakan, saat melakukan aktivitas fisik otot akan lebih banyak 

menggunakan glukosa daripada saat tidak melakukan aktivitas fisik 

sehingga glukosa dalam darah dapat menurun dan insulin dapat 

bekerja dengan baik (Soegondo, 2008 dalam Irawan, 2010:21). 

World Health Organization (2010:8) merekomendasikan 

aktivitas fisik yang sesuai untuk usia 18-64 tahun yakni dengan 

melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 

menit/minggu atau 75 menit/minggu untuk aktivitas fisik yang berat 

untuk mengurangi faktor risiko terkena DM tipe 2.  

Pada tahun 2014, Amirudin melakukan penelitan mengenai 

kejadian DM tipe 2 di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, 

berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa aktivitas fisik 

berhubungan dengan kejadian DM tipe 2. Dengan rasio 

prevalensinya sebesar 1,47. Selain itu berdasarkan data Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2007  terdapat 48,2% masyarakat di 

Indonesia yang kurang melakukan aktivitas fisik (<150 
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menit/minggu) sehingga meningkatkan terjadinya DM Tipe 2 

(Depkes, 2008:210). 

Aktivitas fisik seseorang berkontribusi 30-50% mengurangi 

perkembangan dari DM tipe 2. Aktivitas fisik dapat meningkatkan 

toleransi glukosa dalam darah dan mengurangi faktor risiko 

kejadian DM tipe 2 (Wu dkk, 2014:1194). Pada penelitian ini 

responden mayoritas responden yang menderita DM tipe 2 adalah 

golongan umur 55-64 tahun sebanyak 51 orang, untuk itu aktivitas 

fisik yang sesuai dengan golongan umur tersebut sebaiknya 

memenuhi kriteria FITT (frequency, intensity, time, type). Frekuensi 

merupakan seberapa sering aktivitas fisik dilakukan (berapa hari 

dalam seminggu). Intensitas adalah seberapa keras aktivitas fisik 

dilakukan (aktivitas fisik tinggi, sedang, dan rendah). Waktu 

berkaitan dengan seberapa lama aktivitas fisik dilakukan (jam atau 

menit). Jenis merupakan jenis-jenis aktivtias fisik yang dilakukan 

(Barisic dkk, 2011:174). WHO (2010:31) merekomendasikan 

aktivitas fisik yang telah memenuhi kriteria FITT dan sesuai dengan 

golongan umur 55-64 tahun yaitu dengan jenis olahraga aerobik 

paling sedikit 10 menit, melakukan aktivitas fisik intensitas sedang 

150 menit/minggu (bersih-bersih rumah, menyapu, setrika, 

mencuci, berkebun, menenun)  atau melakukan aktivitas fisik 

intensitas tinggi 75 menit/minggu (berjalan, berenang bersepada). 

Selain olah raga aerobik perlu melakukan aktivitas fisik yang 

menunjang untuk penguatan otot yaitu dengan aktivitas fisik 

melawan gravitasi dapat berupa gerakan berdiri dari kursi ditahan 

beberapa detik dan dilakukan berulang ulang (1 set 10 kali) dengan 

intensitas 2 kali seminggu (WHO, 2010:31). Untuk golongan umur 

55-64 tahun yang memiliki kesulitan mobilitas disarankan untuk 

melakukan aktivitas fisik yang meningkatkan keseimbangan dan 

mencegah jatuh dengan intensitas 3 kali seminggu (WHO, 

2010:31). 
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Makanan yang mengandung nilai indeks glikemik yang 

tinggi akan meningkatkan gula darah penderita DM tipe 2 (Asif, 

2011:33). Untuk itu, aktivitas fisik dapat menaikkan kontrol glikemik 

yakni dengan menjaga indeks masa tubuh agar tetap normal dan 

hipertensi serta menjaga keseimbangan jumlah kalori yang masuk 

dan keluar dari sel tubuh (Seifu dkk, 2015:7). 

 

2.2 Faktor Risiko Pengukuran Fisik  

Faktor risiko pengukuran fisik adalah predictor DM tipe 2 dari 

aspek pengukuran  Indeks Masa Tubuh, lingkar pinggang, dan 

tekanan darah.  

 

a. Indeks Massa Tubuh (IMT)  

Indeks Massa Tubuh atau sering disingkat menjadi IMT 

adalah salah satu cara untuk mengetahui status risiko kesehatan. 

Metode ini digunakan untuk menentukan berat badan yang ideal 

dan sehat menggunakan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) 

(Budiwanto, 2017). Perhitungan IMT hanya berlaku untuk usia di 

atas 18 tahun, dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, 

ibu hamil, dan olahragawan (Mulyadi, 2014). IMT adalah nilai yang 

diambil dari perhitungan antara berat badan dibagi tinggi badan 

dikuadratkan untuk melihat status gizi seseorang, khususnya yang 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan pada 

orang dewasa (WHO, 2015). IMT yang berlebihan termasuk dalam 

kategori obesitas yang mana sangat berperan penting terhadap 

penyakit DM. Orang dengan obesitas memiliki pemasukan kalori 

yang berlebih, yang tidak dapat memproduksi insulin yang cukup 

untuk mengimbangi kelebihan kalori tersebut sehingga kadar gula 

akan meningkat yang akan menjadi DM (Fitriani, 2012) Nilai Indeks 

Masa Tubuh (IMT) dapat diperoleh dari pengukuran berat badan 

(kg) dibagi dengan hasil pengukuran tinggi badan (m) yang 
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diakuadratkan. Dengan kata lain rumus untuk mencari Indeks Masa 

Tubuh (IMT) adalah (Asmadi, 2008:84) : 

𝐼𝑀𝑇 =  
𝐵𝐵 (𝑘𝑔)

𝑇𝐵2 (𝑚2)
 

Tabel 2.1 Klasifikasi IMT Menurut Departemen Kesehatan RI 

Keterangan Laki-laki Perempuan 

Kurus <18 kg/m2 < 17 kg/m2 

Normal 18 – 25 kg/m2 17 – 23 kg/m2 

Kegemukan 25 – 27 kg/m2 23 – 27 kg/m2 

Obesitas >27 kg/m2 >27 kg/m2 

Sumber: Pedoman Praktis Terapi Gizi Medis Departemen Kesehatan 

RI 2003 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi IMT Menurut PERSAGI 

Hasil Pengukuran  Keterangan 

<18,4 BB Kurus 

18,5 – 25,0  BB Normal 

>25,1 BB Kegemukan 

Sumber: Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI, 2009) 

 

Dalam penelitian ini klasifikasi IMT menggunakan PERSAGI 

(2019) sebagai indikator berat badan ideal atau normal. Penelitian 

oleh Trisnawati & Setyorogo (2013) dengan judul “Faktor Risiko 

Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Kecamatan 

Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012” dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan design cross sectional menyatakan 

bahwa umur, riwayat keluarga, aktivitas fisik, tekanan darah, stres 

dan kadar kolestrol berhubungan dengan kejadian DM Tipe 2, dan 

yang sangat memiliki hubungan dengan kejadian DM Tipe 2 adalah 

Indeks Massa Tubuh (IMT). Sama dengan penelitian terdahulu milik 

Purnawati (1998) dalam Adnan, dkk (2013) bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara IMT dengan DM tipe 2. 
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b. Lingkar Pinggang  

Lingkar perut dapat menunjukkan obesitas sentral yang 

dapat berpengaruh terhadap kejadian penyakit kardiovaskular 

(Riskesdas, 2007).Ukuran untuk menilai obesitas sentral pada laki-

laki jika ukuran perut > 90 cm dan pada perempuan > 80 cm 

(Kemenkes RI, 2010). Obesitas merupakan penimbunan lemak 

yang berlebihan dalam jaringan di seluruh tubuh atau tempat 

tertentu, seperti perut yang mana disebut dengan obesitas sentral 

atau obesitas abdominal (Lipoeto dkk, 2007). Dalam penelitian 

Farida, dkk., tahun 2010 dengan judul “Hubungan Diabetes Melitus 

dengan Obesitas berdasarkan Indeks Massa Tubuh dan Lingkar 

Perut Data Riskesdas 2007” diketahui bahwa obesitas sentral 

berdasarkan lingkar perut lebih berperan sebagai faktor risiko DM 

seseorang. Seseorang yang mengalami obesitas memiliki risiko 

lebih tinggi untuk terkena DM tipe 2 (Tandra, 2008:14). Semakin 

banyak pasokan makanan yang berlebih, maka pankreas akan 

bekerja sangat ekstra memproduksi insulin untuk mengimbagi dan 

menormalkan glukosa yang berlebih akibat pasokan makanan 

tersebut. Apabila hal ini terjadi terus menerus maka akan terjadi 

penurunan fungsi pankreas untuk memproduksi insulin. Sehingga 

glukosa dalam darah naik dan toleransi glukosa akan terganggu 

dan mengakibatkan terjadi DM tipe 2 (Irawan, 2010:19). 

 

c. Tekanan Darah  

Tekanan darah yang tinggi juga dapat menyebabkan 

terjadinya DM tipe 2. Tekanan darah tinggi atau biasa disebut 

dengan hipertensi terjadi apabila tekanan darah lebih dari 140 

mmHg (sistolik) dan 90 mmHg (diastolik) (Garnita, 2012:29). 

Kondisi seseorang yang menderita hipertensi menyebabkan 

penebalan pembuluh darah arteri akibatnya diameter pembuluh 

darah menjadi sempit sehingga proses pengangkutan glukosa 

dalam pembuluh darah terganggu (Garnita, 2012:29).  
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Pada kelompok yang menderita hipertensi prevalensi 

Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) dan DM cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak menderita hipertensi 

(Depkes, 2008:159). Selain itu pada tahun 2014, Mihardja 

melakukan penelitian mengenai prevalensi dan profil klinis DM pada 

usia produktif di daerah perkotaan di Indonesia, penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa salah satu faktor risiko terjadinya DM pada 

usia produktif adalah hipertensi (41,4%) (Mihardja, 2014:509). 

 

2.3  Faktor Risiko Pengukuran Biokimiawi  

Faktor risiko pengukuran Biokimiawi adalah predictor DM 

tipe 2 dari aspek pengukuran  kadar gula darah dan kolesterol total.  

 

a. Kadar Gula Darah  

Ketika kadar glukosa dalam darah melebihi normal namun 

belum bisa memenuhi kriteria DM karena tidak memiliki gejala khas 

DM maka dianggap dalam keadaan prediabetes dimana keadaan 

tersebut berisiko tinggi untuk terkena DM. Kadar gula darah puasa 

(GDP) adalah sebuah parameter yang menggambarkan 

konsentrasi glukosa didalam darah pada responden yang berpuasa 

selama 8-12 jam (Ayauqy, 2015:62). Kriteria glukosa darah puasa 

normal yaitu < 126 mg/dl (< 7.0 mmol/l) dan apabila kriteria glukosa 

darah yakni ≥ 126 mg/dl (≥ 7.0 mmol/l) maka seseorang tersebut 

menderita DM. Glukosa dalam darah puasa (GDP) terganggu (100-

125 mg/dl) dan toleransi glukosa tergangu (TGT) (140-199 mg/dl) 

merupakan suatu gejala pada prediabetes (Depkes, 2013:254). 

Akan tetapi, menurut Kementerian Kesehatan RI (2014:5) riwayat 

Toleransi Glukosa Terganggu(TGT) dan Gula Darah Puasa 

terganggu (GDP terganggu) merupakan salah satu faktor risiko DM 

yang dapat dimodifikasi.  
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b. Kolesterol Total  

Kolesterol total merupakan pengukuran dari LDL, kolesterol 

HDL, dan komponen lipid lainnya serta dianjurkan total kolesterol 

untuk selalu berada di bawah 200 mg/dl. Perubahan profil 

lipoprotein yakni ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total 

(≥ 200 mg/dl), kolesterol LDL (≥ 160 mg/dl), trigliserida (≥ 150 

mg/dl), rasio kolesterol total atau rasio HDL (≥ 5mg/dl), dan 

penurunan kadar kolesterol HDL dalam darah (≤ 40 mg/dl) dapat 

mengakibatkan terjadinya dislipedemia (Susianto & Ramayulis, 

2013:64). Dimana menurut Kementerian Kesehatan RI (2014:5) 

dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko DM. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mihardja (2013:509) 

bahwa prevalensi DM tinggi pada orang yang terkena dislipidemia 

yakni lebih dari 50%. 
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BAB PENGEMBANGAN INSTRUMEN DETEKSI 

DINI DAN PELAYANAN INTERAKTIF 

BERBASIS APLIKASI ANDROID 
III 

 

3.1   Skrining DM Tipe 2  

Skrining menurut Harlan (2008) adalah pengendalian 

penyakit dengan memberikan pemeriksaan terhadap orang-orang 

tanpa gejala untuk mengelompokkan ke dalam kategori mengidap 

atau tidak mengidap penyakit.  Skrining merupakan proses 

pendeteksian dini yang dilakukan pada populasi sehat maupun 

populasi tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang akan di deteksi 

sebagai upaya peningkatan kesadaran pencegahan dan diagnosis 

dini bagi kelompok beresiko tinggi (Najmah, 2015).  

  Macam-Macam Skrining  Menurut Bustan (2002) macam-

macam skrining adalah sebagai berikut: 

a. Mass skrining, skrining yang dilakukan pada seluruh 

kelompok masyarakat/ penduduk.  

b. Selektif skrining, skrining yang dilakukan terhadap kelompok 

masyarakat/ penduduk tertentu.  

c. Single disease skrining, skrining yang dilakukan untuk 

mengetahui kemungkinan adanya suatu penyakit yang ingin 

diketahui, misalnya: skrining penyakit TBC  

d. Multiphase skrining, skrining yang dilakukan untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya beberapa penyakit 

pada individu, misalnya: skrining kesehatan sebelum 

bekerja.  

e. Chase finding skrining, skrining yang dilakukan karena ada 

kasus baru.  

f. Skrining yang ditargetkan, skrining yang dilakukan pada 

kelompok-kelompok yang terkena paparan.  



24   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

  Prinsip skrining menurut Najmah (2015) untuk menciptakan 

program skrining yang bermanfaat, maka harus sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut:  

a. Jenis penyakit harus termasuk penyakit parah, relatif sering 

terjadi dan merupakan masalah kesehatan yang terjadi di 

masyarakat.   

b. Skrining harus aman dan dapat diterima masyarakat luas  

c. Skrining harus akurat dan reliable.  

d. Mengerti tentang riwayat alamiah penyakit dengan baik, dan 

percaya bahwa dengan melakukan skrining membuat 

kondisi kesehatan menjadi lebih baik,  

e. Skrining dilakukan pada saat yang tepat.  

f. Prosedur dan tingkatan uji harus ditentukan untuk 

menentukan siapa yang harus dirujuk untuk pemerikasaan, 

diagnosis dan tindakan lebih lanjut.  

  Skrining DM menurut Tandra (2014) beberapa tes yang 

dapat memberi informasi mengenai keadaan gula dalam darah 

adalah sebagai berikut:  

a. Tes glukosa darah kapiler 

Dilakukan dengan cara menusuk ujung jari untuk mengambil 

darah dari kapiler atau yang biasa disebut dengan gula 

darah stick. Tes ini bisa dipakai untuk memeriksa glukosa 

darah puasa, sesudah makan, maupun sewaktu.  

b. Tes glukosa darah vena 

Tes ini dilakukan di laboratorium dengan cara mengambil 

darah melalui pembuluh darah vena di lengan. Tes ini 

dilakukan untuk menilai gula darah setelah puasa minimal 8 

jam dan gula darah 2 jam sesudah makan.  

c. Tes toleransi glukosa 

Tes ini dilakukan dengan lebih teliti yakni dengan cara 

pemeriksaan laboratorium gula darah setelah 10 jam puasa. 

Lalu, pasien akan diminta minum glukosa 75 gram untuk 
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dosis anak-anak dan 1,75 gram per kg berat badan. Dua jam 

sesudah mengkonsumsi glukosa makan akan dilakukan lagi 

pemeriksaan gula darahnya.  

d. Tes glukosa urine 

Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis urine. Sebab, 

glukpsa yang menimbun dalam darah akan keluar melalui 

urine. Namun, tes ini tidak bisa dipastikan untuk mengecek 

DM karena pada gula darah yang terdapat pada urine itu 

sendiri dipengaruhi oleh jumlah urine, pengaruh obat-

obatan, serta fungsi ginjal.  

e. Tes HbA1c 

Tes ini memberikan gambaran keadaan gula darah dalam 

waktu 2-3 bulan. Dilakukand dengan cara pengambilan 

darah sewaktu.gula darah yang tinggi akan diikat pada 

molekul Hemoglobin (Hb). Makin tinggi gula darah, maka 

makin banyak molekul Hb yang berikatan dengan gula 

darah.  

f. Tes Glycated Albumin (GA) 

Tes ini memberikan gambaran keadaan gula darah dalam 2-

4 minggu sebelum pengukuran. Jadi, GA kurang lebih mirip 

seperti HbA1c, tetapi digunakan untuk melihat gula darah 

dalam kurun waktu yang lebih singkat.   

3.2   Kuesioner Sebagai Instrumen Deteksi Dini 

Pengembangan intrumen deteksi dini yang dimaksud dalam 

bab ini adalah instrumen deteksi dini adalah berbasis kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2018:142) kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden (Sugiyono, 2018:142). Selain itu menurut Sugiyono 
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(2018:142), kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. 

Menurut Hendri (2009) kuesioner merupakan daftar 

pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

data dari sumber secara langsung melalu suatu proses komunikasi 

dnegan mengajukan pertanyaan. Menurt Hendri (2009) ada empat 

struktur kuesioner, yaitu: 

1. Kuesioner terstruktur yang terbuka, yaitu pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dengan susunan kata dan urutan 

yang sama kepada semua responden ketika mengumpulkan 

data. 

2. Kuesioner tak terstruktur yang terbuka, dimana tujuan 

penelitian jelas tetapi respon atau jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan bersifat terbuka dan sering kali berakhir 

dengan wawancara yang tidak terstruktur. 

3. Kuesioner tidak terstruktur yang tersamar, dimana para 

peneliti mencoba untuk mengatasi keengganan responden 

untuk membahas perasaan mereka dengan cara 

mengembangkan teknik yang terlepas dari kepedulian dan 

keinginan membuka diri. Biasa dikenal dengan metode 

proyektif, kuesioner ini berlandaskan pada riset motivasi. 

Stimulus yang dering digunakan dalam metode proyektif 

biasanya seperti asosiasi kata, kelengkapan kalimat, dan 

bercerita. 

4. Kuesioner terstruktur yang tersamar, merupakan salah satu 

teknik yang jarang digunakan. Kuesioner ini dikembangkan 

sebagai cara untuk menggabungkan keunggulan dari 

penyamaran dalam mengungkapkan motif dan sikap dibawa 

sadar dengan keunggulan struktur pengkodeannya.  

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2018:142) 

mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan kuesioner 
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sebagai teknik pengumpulan data yaitu: prinsip penulisan, 

pengukuran dan penampilan fisik. 

1. Prinsip Penulisan 

Prinsip ini menyangkut beberapa faktor, yaitu: 

a. Isi dan Tujuan Pertanyaan 

Menurut Sugiyono (2018:142), yang dimaksud di sini 

adalah apakah pertanyaan tersebut merupakan bentuk 

pengukuran  atau bukan? Jika berbentuk pengukuran, maka 

dalam membuat pertanyaan harus teliti, setiap pertanyaan 

harus skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi 

untuk mengukur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2018:142). 

b. Bahasa yang Digunakan 

Berdasarkan Sugiyono (2018, 143) bahasa yang 

digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan 

dengan kemampuan berbahasa responden. Jika sekiranya 

responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka 

kuesioner jangan disusun dengan bahasa Indonesia 

(Sugiyono, 2018:143). Jadi bahasa yang digunakan dalam 

angket harus memperhatikan jenjang pendidikan 

responden, keadaan sosial budaya, dan “frame of reference” 

dari responden (Sugiyono, 2018:143). 

c. Tipe dan Bentuk Pertanyaan 

Menurut Sugiyono (2018;143) Tipe pertanyaan dalam 

kuesioner dapat terbuka atau tertutup (kalau dalam 

wawancara; terstruktur dan tidak terstruktur), dan bentuknya 

dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan 

terbuka, adalah pertanyaan yang mengharapkan responden 

menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu 

hal (Sugiyono, 2018:143). Sebaliknya pertanyaan tertutup 

adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat 

atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu 

alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia 
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(Sugiyono, 2018:143). Pertanyaan tertutup akan membantu 

responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga 

memudahkan peneliti dalam melalukan analisis data 

terhadap seluruh kuesioner yang telah terkumpul (Sugiyono, 

2018:143). Menurut Sugiyono (2018:143) pertanyaan atau 

penyataan dalam kuesioner perlu dibuat kalimat positif dan 

negatif agar responden dalam memberikan jawaban setiap 

pertanyaan lebih serius, dan tidak mekanistis. 

d. Pertanyaan Tidak Mendua 

Menurut Sugiyono (2018:143) setiap pertanyaan 

dalam angket jangan mendua (double-barreled) sehingga 

menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. 

e. Tidak Menanyakan yang Sudah Lupa 

Menurut Sugiyono (2018:143) setiap pertanyaan 

dalam instrumen kuesioner sebaiknya juga tidak 

menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, 

atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berfikir 

berat. 

f. Pertanyaan Tidak Menggiring 

Menurut Sugiyono (2018:143) pertanyaan dalam 

kuesioner sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang 

baik saja atau ke yang jelek saja. 

g. Panjang Pertanyaan 

Menurut Sugiyono (2018:143) pertanyaan dalam 

angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan 

membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah 

variabel banyak, sehingga memerlukan instrumen yang 

banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam 

penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan 

cara mengisinya (Sugiyono, 2018:143). Disarankan empirik 

jumlah pertanyaan yang memadai adalah antara 20 sampai 

dengan 30 pertanyaan (Sugiyono, 2018:143). 
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h. Urutan Pertanyaan 

Menurut Sugiyono (2018:143) urutan pertanyaan 

dalam kuesioner dimulai dari yang umum menuju ke hal 

yang spesifik atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, 

atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara 

psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk 

menjawab (Sugiyono, 2018:143). 

2. Prinsip Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2018:143) kuesioner yang diberikan 

kepada responden merupakan instrumen penelitian, yang 

digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena 

itu Sugiyono (2018:143) mengungkapkan bahwa instrumen 

kuesioner tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data 

yang valid dan reliabel tentang variabel yang diukur. 

3. Penampilan Fisik 

Menurut Sugiyono (2018:143) penampilan fisik kuesioner 

sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau 

keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. 

Menurut Sukardi (2012) beberapa kelebihan kuesioner 

adalah sebagai berikut: 

a. Dapat mengungkapkan pendapat atau tenggapan 

seseorang baik secara individual maupun kelompok 

terhadap permasalahan. 

b. Dapat disebarkan untuk responden yang berjumlah besar 

dengan waktu yang relatif singkat. 

c. Tetap terjaganya objektivitas responden dari pengaruh luar 

terhadap satu permasalahan yang diteliti. 

d. Tetap terjaganya kerahasiaan responden untuk menjawab 

sesuai dengan pendapat pribadi. 

e. Karena diformat dalam bentuk surat (kertas), maka biaya 

lebih murah. 



30   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

f. Penggunaan yang relatif fleksibel sesuai dengan waktu yang 

telah diberikan peneliti. 

g. Dapat menjaring informasi dalam skala luas dengan waktu 

yang cepat.  

  Menurut Sukardi (2012) di samping kelebihan kuesioner 

juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: 

a. Peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika 

memberikan informasi melalui isian kuesioner. 

b. Responden tidak memberikan jawaban dalam waktu yang 

telah ditentukan. 

c. Responden memberikan jawaban secara asal-asalan. 

d. Kembalinya kuesioner tergantung pada kesadaran 

responden dalam menjawab dan mengantar lewat kantor 

pos. 

3.3  Pengembangan Kuesioner Deteksi Dini Berbasis Gejala, 

Tanda, Pola Makan, dan Aktivitas Fisik DM Tipe 2 

 Pengembangan kuesioner deteksi dini berbasis gejala dan 

tanda DM tipe 2 dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Penentuan rancangan desain penelitian: 

Pengembangan kuesioner deteksi dini DM tipe 2 

mengadopsi rancangan penelitian pengembangan (research and 

development). Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

oleh Sugiyono (2018) dengan alur sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Skema Prosedur Pengembangan Produk 
Sumber: Sugiyono (2018:298) 

 

Mengacu pada sepuluh langkah pengembangan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2018:298), peneliti hanya akan 

menggunakan 9 langkah yang disesuaikan dengan karakteristik, 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.  

 

b. Tahap Studi Pendahuluan 

Tahap studi pendahuluan juga merupakan tahap analisis 

kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan dua hal yaitu, melakukan 

identifikasi potensi dan masalah serta melakukan pengumpulan 

data yang kemudian di analisis. Selain itu perlu untuk dilakukan 

pengumpulan informasi dari beberapa studi pustaka dan jurnal-

jurnal yang berkaitan. 

 

c. Tahap Pengembangan 

1. Desain Produk 

Tahap pengembangan dimulai dengan membuat desain 

produk yang berupa kuesioner deteksi dini. Desain ini disesuaikan 

dengan materi yang telah disusun. 
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Gambar 3.2 Skema Desain Produk 

 

1) Halaman Pembuka 

Halaman pembuka berisi tentang beberapa materi terkait 

dengan pengertian diabetes melitus, kejadian diabetes 

melitus di Indonesia, faktor risiko diabetes melitus, tanda 

dan gejala diabetes melitus. 

2) Halaman Instruksi 

Halaman instruksi berisi tentang tata cara pengisisan 

kuesioner deteksi dini penyakit diabetes melitus tipe 2 dilihat 

dari aspek kesehatan umum. 

3) Lembar Identitas 

Lembar identitas berisikan data mengenai identitas 

responden yang terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, 

agama, usia, berat badan, tinggi badan, pendidikan terakhir 

responden, pekerjaan, alamat lengkap, nomor telepon, 

status, riwayat melahirkan, dan berat bayi yang dilahirkan. 

4) Halaman Materi 

Halaman materi berisikan pertanyaan terkait dengan tanda 

dan gejala serta faktor pola makan dan aktivitas fisik dari 

penderita DM tipe 2. Selain itu pada halaman ini berisikan 

juga tentang bagaimana cara penentuan risiko diabetes 
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melitus tipe 2 pada seseorang yang sudah disediakan 

rumusnya. Untuk menentukan resiko menderita DM, maka 

setiap item pertanyaan menggunakan Skala Guttman 

dengan bobot nilai sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian 

No Pernyataan Skor 

1. Ya 1 

2. Tidak 0 

Sumber: Sugiyono(2018:96) 

 

 Data yang didapat dari kuesioner yang telah diisi oleh 

responden (masyarakat) nantinya akan dilakukan perhitungan 

untuk memperoleh hasil mengenai resiko menderita DM 

menggunakan rumus yang diadopsi dari Sudjana (2002:69), 

yaitu: 

Keterangan: 

X = Rata-rata skor resiko DM 

∑Xi = Jumlah skor yang diperoleh  

(Total Skor A + Total Skor B + Total Skor C) 

N = Jumlah skor maksimum (40) 

 

 Kemudian untuk mempermudah menarik kesimpulan 

terhadap hasil analisis presentase tingkat resiko DM ditetapkan 

kriteria penggolongan Arikunto (2013). 

Tabel 3.2 Analisis Persentase Risiko DM 

Persentase Risiko DM Keterangan 

76 – 100% Risiko Tinggi 

56 – 75% Risiko Sedang 

0 – 55% Risiko Rendah 

Sumber: Arikunto (2013) 
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2. Validasi desain 

Menurut Sugiyono (2018:302) validasi desain merupakan 

proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal 

ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang 

lama atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut 

(Sugiyono, 2018:302). Pada proses validasi ini digunakan angket 

(form penilaian) untuk mengumpulkan data. Angket yang digunakan 

merupakan angket tertutup dimana para ahli dan responden hanya 

tinggal memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti dengan 

model skala likert. Menurut Sugiyono (2018:93) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Berikut 

rentangan jawaban yang disediakan. 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: Tidak Baik 

1: Sangat Tidak Baik 

Hasil angket tersebut kemudian akan dianalisis dengan 

menghitung persentase nilai yang diperoleh dari masing-masing 

indikator. Selain itu, validasi produk ini juga didasarkan pada 

penilaian beberapa pakar terkait dengan kelemahan produk. 

3. Revisi desain 

Proses revisi dari evaluasi para ahli dilakukan secara 

langsung berdasarkan kritik, saran yang diberikan oleh para ahli. 

Proses ini dilakukan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang 

ada. Dari penilaian serta masukan para ahli, peneliti akan 

melakukan revisi pada aspek bahasa dan aspek materi. 
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d. Tahap Uji Coba 

 Tahap uji coba produk ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kelayakan 

kuesioner deteksi dini diabetes melitus dari aspek kesehatan 

umum. Selain itu tahap uji coba ini juga merupakan syarat penelitian 

pengembangan yang harus dilakukan untuk melihat apakah produk 

yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran. 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi dan data yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk 

melakukan perbaikan dan mengetahui kelayakan produk yang telah 

dibuat. Uji coba ini dilakukan dalam dua tahap yaitu uji coba pada 

ahli dan uji coba pada masyarakat berusia ≥15 tahun. Hal ini 

dikarenakan deteksi dini Penyakit Tidak menular (PTM) dilakukan 

pada usia ≥15 tahun. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba kelompok kecil produk terdiri dari 10 orang 

dan uji coba kelompok besar dilakukan pada 30 orang yang dipilih 

secara random. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang didapat adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Perolehan data kuantitatif didapat dari penelitian awal 

berupa angket analisis kebutuhan yang diberikan kepada dua orang 

ahli yaitu dari bidang kesehatan dan satu orang ahli media. Untuk 

mengetahui persentase kebutuhan produk yang akan 

dikembangkan serta dari data uji coba produk dan uji pemakaian 

produk. Data kualitatif merupakan data dari berbagai tinjauan para 

ahli yaitu, ahli dalam bidang kedokteran dan ahli dalam media yang 

berupa saran dan masukan. 
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4. Sumber Data 

Sumber data yang didapat dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer didapatkan dari hasil pengisian dan wawancara kepada 

responden yang selanjutnya data-data tersebut akan digunakan 

untuk perhitungan yang dibutuhkan. Data sekunder didapatkan dari 

diagnosa kejadian DM tipe 2. Data tersebut digunakan sebagai data 

pendukung untuk dilakukan perhitungan nilai sensitifitas, 

spesifisitas, nilai prediksi positif, dan nilai prediksi negatif. 

5. Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini berupa sebuah angket yang terdiri dari angket 

untuk penilaian dari para ahli dan angket penilaian dari responden 

saat dilakukan proses uji coba produk dan uji coba pemakaian. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Data hasil pengukuran validasi uji.  

Data yang didapatkan dari validasi uji kemudian 

diolah sesuai dengan rumus yang telah dikemukakan oleh 

Al-Assaf (2009:57) dalam bukunya sebagai berikut.  

Tabel 3.3 Rumus Uji Validasi  

 Penyakit Total 

Ada Tidak Ada 

Positif A b a+b 

Negatif C d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

Sumber: Al-Assaf (2009) 

Keterangan: 

a = Jumlah kasus sakit yang terdeteksi oleh uji (true 

positive) 

b = Jumlah kasus yang salah terdeteksi sebagai sakit 

oleh uji (false positive) 

c = Jumlah kasus sakit yang tidak terdeteksi oleh uji 



Diabetes Mellitus Dalam Era 4.0   |   37 

(false negative) 

d = Jumlah kasus yang benar dinyatakan tidak salah 

oleh ujji (true negative) 

Sensitifitas = a/(a+c) 

Spesifisitas = d/(b+d) 

Nilai 

prediktif 

= a/(a+b) 

Ketepatan alat ukur atau suatu uji untuk 

mendeteksi adanya penyakit bergantung pada jumlah 

kejadian positif palsu (positive false) atau negatif palsu 

(negative false) yang paling sedikit. Positif palsu dan atau 

negatif palsu harus berjumlah lebih kecil agar 

mendapatkan uji yang akurat. Ketepatan alat ukur juga 

bergantung pada apakah alat ukur tersebut mampu 

memberikan hasil yang sama setiap kali digunakan 

(sensitivitas alat ukur), apakah alat ukur tersebut mampu 

mengukur apa yang seharusnya ingin kita ukur 

(spesifisitas alat ukur), dan apakah alat ukur tersebut 

dapat memprediksi kejadian sesungguhnya mengenai 

suatu hal yang ingin kita ukur (nilai prediksi positif) (Al-

Assaf, 2009:57). Perhitungan nilai sensitifitas, spesifisitas, 

nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif didapatkan 

dari pengumpulan data pada langkah uji coba pemakaian. 

Selain itu untuk menentukan apakah kuesioner 

tersebut layak digunakan untuk mengukur risiko 

seseorang menderita diabetes melitus tipe 2 atau tidak 

juga dilakukan perhitungan uni validitas dan reliabilitas 

menggunakan SPSS. Data yang digunakan untuk 

menghitung validitas dan reliabilitas didapatkan dari hasil 

uji coba pemakaian yang dilakukan pada 30 orang 

responden. 



38   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

b. Data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dari 

validasi desain oleh para ahli dan uji coba produk serta uji 

coba pemakaian. Rumus untuk mengolah data per subjek 

uji coba adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan 

Vah= Validitas 

TSe = Total skor empirik yang di capai 

TSh = Total skor maksimal 

Untuk mempermudah kesimpulan terhadap hasil 

analisis persentase tingkat kemenarikan dan kemudahan 

produk pengembangan, ditetapkan kriteria penggolongan 

(Akbar, 2016:82). 

Tabel 3.4 Kriteria Validitas  

Kriteria Validitas Keterangan Tingkat Validitas 

81 – 100% Baik Sekali Digunakan 

61 – 80% Baik Digunakan 

41 – 60% Cukup Baik Digunakan 

21 – 40% Kurang Baik Diganti 

0 – 20% Kurang Sekali Diganti 

Sumber: Akbar (2016:82) 

 

3.4  Pengembangan Aplikasi Android sebagai Deteksi Dini 

DM Tipe 2 

Pengembangan aplikasi android sebagai deteksi dini DM 

tipe 2 dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut: 

a. Penentuan Rancangan Desain Penelitian 

Pengembangan aplikasi android sebagai deteksi dini DM 

tipe 2 mengadopsi rancangan penelitian pengembangan (research 

and development). Langkah-langkah penelitian dan pengembangan 
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oleh Sugiyono (2018), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Begitu pula dengan pengembangan kuesioner deteksi dini penyakit 

DM, pada pengembangan aplikasi android untuk deteksi dini DM ini 

pula, rancagan penelitiannya akan dimodifikasi menjadi 9 langkah 

saja.  

b. Tahap Pendahuluan 

Tahap studi pendahuluan juga merupakan tahap analisis 

kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan dua hal yaitu, melakukan 

identifikasi potensi dan masalah serta melakukan pengumpulan 

data yang kemudian di analisis. Selain itu perlu untuk dilakukan 

pengumpulan informasi dari beberapa studi pustaka dan jurnal-

jurnal yang berkaitan.Dalam tahap ini, perlu juga dikaji kebutuhan 

aplikasi android yang diperlukan agar dapat mendukung tujuan dari 

penelitian.  

c. Tahap Pengembangan 

1. Desain Produk 

Tahap pengembangan dimulai dengan membuat 

desain produk yang berupa aplikasi android deteksi dini 

DM. Desain ini disesuaikan dengan materi yang telah 

disusun. Menurut Sugiyono (2009) desain produk harus 

diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat 

digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan 

membuatnya. Bagan desain produk dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.3. Bagan Alur Desain Produk Aplikasi Android 
Untuk Deteksi Dini Penyakit DM 

 

2. Konsep Produk 

 Konsep produk dalam penelitian ini adalah aplikasi 

android untuk deteksi dini penyakit DM. Aplikasi ini 

ditujukan kepada siapapun yang ingin melakukan deteksi 

dini penyakit DM. Ekstensi gambar menggunakan 

format .png atau .jpg digunakan untuk tombol menu, 

background, informasi dan panduan.  

Di dalam aplikasi ini terdapat empat menu utama. 

Yang pertama adalah menu panduan yaitu menu yang 

berisikan informasi terkait penjelasan fungsi menu-menu 

yang ada dalam aplikasi dan cara penggunaannya. Selain 

itu terdapat informasi umum tentang pengembang aplikasi 

android deteksi dini penyakit DM berikut kontak 

pengembang. 

Selanjutnya adalah menu informasi yang berisikan 

materi penyakit DM ditinjau dari aspek Gizi, Kesehatan 

Umum, Kesehatan Gigi dan Mulut dan Aktivitas Fisik. 

Dalam setiap aspek terdapat informasi sebagai berikut: 
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1) Aspek gizi:  

a. Penjelasan kaitan aspek gizi dengan penyakit DM 

b. Penjelasan faktor-faktor gizi yang terkait penyakit 

DM 

c. Penjelasan usaha pencegahan dan peningkatan 

status gizi yang terkait dengan penyakit DM  

2) Aspek Kesehatan Umum: 

a. Definisi DM  

b. Klasifikasi dan penyebab DM  

c. Gejala dan tanda DM 

d. Penatalaksanaan penderita DM 

e. Usaha promosi dan prevensi penyakit DM  

3) Kesehatan gigi dan Mulut 

a. Penjelasan kaitan kesehatan gigi dan mulut 

dengan penyakit DM 

b. Gejala dan tanda  

c. Penatalaksanaan penderita DM dengan 

gangguan kesehatan gigi dan mulut 

d. Usaha promosi dan prevensi penyakit DM dari 

aspek kesehatan gigi dan mulut 

4) Aktivitas fisik 

a. Penjelasan kaitan aktivitas fisik dengan penyakit 

DM 

b. Bentuk aktivitas fisik bagi penderita DM 

Menu yang ketiga adalah gejala dan tanda, yaitu 

menu yang berisikan daftar pertanyaan gejala dan tanda 

terkait DM dari aspek kesehatan umum dan kesehatan gigi 

dan mulut yang dirasakan dan dialami oleh pengguna. 

Selanjutnya, pengguna dapat melakukan check list pada 

kolom yang disediakan disesuaikan dengan kondisi 

pengguna. Akhir dari pertanyaan gejala dan tanda, 

pengguna diarahkan untuk menekan tombol selanjutnya. 
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Hal ini secara otomatis mengarahkan pengguna ke menu 

perilaku. 

Pada menu perilaku, terdapat beberapa daftar 

pertanyaan terkait faktor resiko perilaku umum, pola 

makan dan aktivitas fisik yang dilakukan oleh pengguna. 

Dalam menu ini, pengguna juga melakukan check list pada 

kolom yang disediakan disesuaikan dengan kondisi riil 

yang dilakukan pengguna. Akhir dari menu ini, pengguna 

diarahkan untuk menekan tombol hasil. Selanjutnya 

pengguna dapat mengetahui hasil analisis yang berupa 

persentase resiko terkena penyakit DM.  

Secara singkat, keterangan penggunaan produk 

aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1) Tombol “mulai” untuk  memulai penggunaan aplikasi  

2) Tombol “panduan” untuk memperoleh informasi fungsi 

menu-menu dalam aplikasi 

3) Tombol “informasi” untuk memperoleh informasi 

terkait penyakit DM 

4) Tombol “gejala dan tanda” untuk melakukan deteksi 

dini dari aspek gejala dan tanda DM 

5) Tombol “perilaku” untuk melakukan deteksi dini dari 

aspek perilaku terkait DM 

6) Tombol “selanjutnya” untuk mengarahkan ke menu 

perilaku 

7) Tombol “hasil” untuk memberikan analisa hasil deteksi 

dini dari aspek gejala dan tanda serta perilaku 

8) Tombol “home” untuk kembali ke menu utama 

9) Tombol “panah” untuk kembali ke menu yang dituju  

Ulasan terkait sistem aplikasi yang digunakan untuk 

deteksi dini penyakit DM menggunakan sistem operasi 

android dan didesain untuk smartphone.  Berikut adalah 
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spesifikasi pengembangan sistem aplikasi android untuk 

deteksi dini DM: 

a. Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan 1 buah 

laptop untuk pengembangan aplikasi serta 1 buah 

smartphone android. 

Tabel 3.5 Spesifikasi Laptop 

Kategori Spesifikasi 

Processor Intel Core i5 8250U 

Graphic Card Nvidia Geforce MX150 

2GB 

Memory 

Storage 

Operating System 

8 GB DDR4 

256 GB SSD + 1TB HDD 

Windows 10 Home 

Tabel 3.6 Spesifikasi Smartphone 

Kategori Spesifikasi Minimal 

Operating System Android JellyBean 4.1 

Memory 

Free Storage 

Connectivity 

256 MB 

100 MB 

Internet, GPS dan Google 

Play Services 

 

b. Perangkat lunak yang dibutuhkan pada penelitian ini 

diantaranya adalah Android Studio versi 3.1 Canary, 

Atom Text Editor versi 1.34.0, DB Browser for SQLite 

versi 3.10 dan Adobe XD versi 15.0.12. 

3. Flowchart Produk 

Definisi flowchart menurut Katalog Komputer 

Indonesia (1991) yaitu suatu system analisa atau alat 

program yang menggunakan symbol untuk mwwujudkan 

operasi, data, alat yang menentukan tahap-tahap utama 

menyangkut proses maupun juga media data yang 

dipergunakan. Di bawah ini merupakan flowchart aplikasi 
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android deteksi dini DM:   

 

Gambar 3.4 Flowchart Aplikasi Deteksi Dini DM 

4. Rancangan Produk 

Perancangan tampilan produk aplikasi ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tampilan dalam setiap 

halaman aplikasi. Hal ini sering kali menjadi pertimbangan 

bagi pengguna apabila tampilan halaman tersebut sesuai 

dengan keinginan pengguna atau tidak dan pengguna mau 

menggunakannya atau tidak. Di bawah ini terdapat 

beberapa rancangan tampilan aplikasi dalam penelitian ini: 

a. Tampilan halaman pembuka (Cover aplikasi): 

Halaman pembukan (cover) terdiri dari Judul 

aplikasi (1), Gambar (2) dan tombol mulai (3) 
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Gambar 3.5  Rancangan Tampilan Halaman Muka (Cover) 

b. Tampilan halaman Menu Utama 

Halaman menu utama menampilkan 4 menu 

utama yang terdiri dari panduan (1), informasi (2), 

Gejala dan tanda (3) dan perilaku (4). Selain itu terdapat 

beberapa tombol lain yaitu judul aplikasi (5), gambar (6) 

dan kembali (7).   

 

Gambar 3.6 Rancangan Tampilan Halaman Menu Utama 

c. Tampilan halaman Panduan  

Halaman panduan menampilkan menu yang 

berisi informasi umum tentang aplikasi dan fungsi-fungsi 



46   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

menu yang ada dalam aplikasi (1). Selain itu terdapat 

tombol lain yaitu Judul aplikasi (2) dan kembali (3). 

 

Gambar 3.7 Rancangan  Tampilan Halaman Menu 

Panduan 

d. Tampilan Halaman Informasi 

Halaman informasi menampilkan menu yang 

berisi informasi DM dengan kaitanya dalan aspek gizi 

(1), aspek kesehatan umum (2), kesehatan gigi dan 

mulut (3) serta aspek aktivitas fisik (4). Selain itu 

terdapat beberapa tombol lain yaitu judul aplikasi (5) 

dan kembali (6), Di dalam setiap aspek , terdapat 

beberapa tombol yang secara umum berisikan tentang 

informasi aspek (1), dan kembali (2). 

 

Gambar 3.8 Rancangan Tampilan Halaman Menu Informasi 
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e. Tampilan halaman gejala dan tanda  

Halaman gejala dan tanda menampilkan menu 

yang berisi penilaian gejala dan tanda dari aspek 

kesehatan umum dan kesehatan gigi dan mulut (1). 

Selain itu dalam menu ini juga terdapat tombol judul (2), 

selanjutnya (2) dan kembali (3).  

 

Gambar 3.9 Rancangan Tampilan Halaman Gejala 
dan Tanda 

f. Tampilan halaman perilaku  

Halaman perilaku menampilkan menu yang berisi 

factor resiko perilaku dalam kaitannya dengan DM 

dilihat dari aspek pola makan dan aktivitas fisik (1). 

Selain itu, dalam halaman ini juga terdapat tombol judul 

(2), kembali (3) dan hasil (4)  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Rancangan Tampilan Halaman Perilaku 



48   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

 

g. Tampilan halaman akhir  

Halaman akhir menampilkan menu yang berisikan 

hasil penilaian resiko DM (1). Selain itu juga terdapat 

tombol gambar, menu utama (3) dan kembali (4).  

 

Gambar 3.11 Rancangan Tampilan Halaman Akhir 

5. Validasi Desain 

Validasi desain produk merupakan tahapan yang 

dilakukan oleh para ahli untuk memberikan penilaian terhadap 

produk. Menurut Sugiyono (2009) setiap pakar diminta untuk 

menilai desain tersebut sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kelebihannya. Pakar yang dimaksud terdiri dari 

pakar aplikasi android dan pakar Materi.  

Pada proses validasi desain, instrumen yang diperlukan 

berupa kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertutup 

dimana jawaban pilihan jawaban telah disediakan sebelumnya. 

Skala pengukuran yang dijadikan acuan adalah skala likert. 

Pakar akan memberikan jawaban dengan menyilang (X) pilihan 

jawaban yang sesuai. Penilaian oleh pakar disesuaikan dengan 

angka-angka yang dianggap tepat. Adapun kisi instrumen 

penilaian adalah sebagai berikut: 
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a. Kuesioner media/aplikasi android:  

Tabel 3.7 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Media 

b. Kuesioner materi:  

Tabel 3.8 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Materi 

No. Aspek Indikator Butir 

soal 

1 Manfaat Kesesuaian materi dengan tujuan 

penelitian 

1 

Kebermanfaatan informasi materi bagi 

pengguna 

2 

2 Relevansi 

Materi 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

pertanyaan 

4 

Kesesuaian isi materi dalam menu 

informasi  

5 

Kedalaman isi materi dalam menggali 

informasi dalam menu deteksi 

6 

Kejelasan tiap butir pertanyaan dalam 

menu deteksi 

7 

Kemudahan pemahaman bahasa 

dalam pertanyaan 

8 

No. Aspek Indikator Butir soal 

1 Manfaat Kesesuaian aplikasi dengan tujuan 

pengembangan produk 

1 

Kebermanfaatan aplikasi bagi 

pengguna 

2 

Kebermanfaatan aplikasi untuk 

memenuhi harapan pengguna 

3 

2 Prosedur 

Pengguna

an 

Kemudahan aplikasi dalam 

penggunaanya 

4 

Kejelasan informasi dalam aplikasi 5 

Kejelasan aplikasi dalam fungsinya 6 

3 Media 

android 

Kemenarikan tampilan dalam tiap 

menu 

7 

Kemenarikan pilihan warna 8 

Kejelasan fungsi tiap menu 9 

Kemenarikan pilihan huruf 10 

Kesesuaian tombol dalam navigasi  11 
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No. Aspek Indikator Butir 

soal 

Kejelasan penyampaian materi  9 

Kelengkapan materi dalam 

pertanyaan di menu deteksi   

10 

Rentangan penilaian adalah sebagai berikut:  

4 = sangat sesuai 

3 = sesuai 

2 = kurang sesuai 

1 = tidak sesuai 

Hasil penilaian selanjutnya dilakukan analisis 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif  sederhana 

yaitu perhitungan persentase. Kategori penilaian merujuk 

kepada kategori penilaian:  

76 – 100%  = sangat layak  

51 – 75%  = layak  

26 – 50%  = kurang layak  

0 – 25%  = tidak layak 

7. Revisi Desain 

Pada tahap revisi desain, peneliti melakukan revisi 

desain berdasarkan masukan dari para ahli baik dari ahli 

aplikasi android maupun ahli Materi. Revisi ini 

dimaksudkan agar desain aplikasi memiliki kelemahan 

yang minim dan tentunya dapat diharapkan dapat diterima 

oleh pengguna.  

d. Tahap Uji Coba 

Uji coba produk merupakan tahapan dimana peneliti 

melakukan pengumpulan data untuk menilai kelayakan produk 

aplikasi android deteksi dini penyakit DM. Tujuan dari uji coba 

produk adalah untuk mengetahui apakah produk dapat diterima, 

bermutu dan tepat sebagai salah satu solusi permasalahan deteksi 
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dini  Uji coba produk ditujukan kepada pengguna tentang pendapat 

nya dalam penggunaan aplikasi android deteksi dini DM. 

1. Subyek Uji coba Produk: 

a. Populasi: 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung 

Puskesmas Janti Malang yang berusia 45-54 tahun. 

b. Sampel penelitian: 

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari jumlah 

populasi yang memiliki karakteristik yang sama. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

quota sampling. Menurut Borg and Hall (1989), jumlah 

sampel untuk uji coba produk kelompok kecil sejumlah 

10-30 orang dan kelompok besar 30-100 orang.. Dalam 

penelitian ini diambil sampel minimal yaitu 10 orang. 

Selanjutnya untuk jumlah responden kelompok besar 

diambil sejumlah 30 orang. Hal ini dengan pertimbangan 

waktu penelitian yang terbatas.  

2. Jenis data: 

Jenis data penelitian ini adalah data interval yaitu data 

yang memiliki jarak yang sama dan tidak memiliki nilai nol 

absolut (Sugiyono, 2009).  

3. Instrumen pengumpulan data:  

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner atau 

angket. Angket berisi seperangkat pertanyaan tentang 

penggunaan aplikasi android deteksi dini penyakit DM 

apakah telah sesuai dengan harapan pengguna. Berikut 

merupakan kuesioner untuk uji coba produk yang diberikan 

kepada pengguna: 

Tabel 3.9 Kuisioner Uji Coba Produk 

No. Pertanyaan A B C D 

1 Bagaimana tampilan dalam aplikasi ini?     

2 Bagaimana ukuran huruf (terbaca) 

dalam aplikasi ini? 
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No. Pertanyaan A B C D 

3 Bagaimana tingkat kejelasan informasi 

pemilihan menu dalam mengoperasikan 

aplikasi ini? 

    

4 Bagaimana tingkat kemudahan 

penggunaan fitur dalam tiap menu pada 

aplikasi ini? 

    

5 Bagaimana penempatan tulisan pada 

tiap menu dan sub menu? 

    

6 Bagaimana kesesuaian tulisan pada tiap 

menu? 

    

7 Bagaimana kejelasan materi dalam 

setiap menu yang disediakan? 

    

8 Secara keseluruhan apakah 

penggunaan aplikasi ini memuaskan? 

    

9 Apakah aplikasi ini sesuai dengan 

kebutuhan responden? 

    

10 Apakah aplikasi ini dapat dengan mudah 

dipelajari? 

    

11 Apakah aplikasi bermanfaat bagi 

pengguna? 

    

12 Apakah tampilan menu dalam aplikasi 

mudah untuk dipahami? 

    

13 Apakah aplikasi ini mudah untuk 

dioperasikan? 

    

14 Apakah aplikasi mempunyai 

kemampuan dan fungsi sesuai yang 

diharapkan? 

    

Keterangan: 

A = sangat sesuai/sangat jelas/sangat puas/sangat 

mudah/ sangat bermanfaat 

B = sesuai/ jelas/ puas/ mudah bermanfaat 

C = kurang sesuai/ kurang jelas/ kurang puas/ kurang 

mudah/ kurang bermanfaat 

D = tidak sesuai/ tidak jelas/ tidak puas/ tidak mudah/ tidak 

bermanfaat. 
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4. Teknik analisis data: 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

analisis data deskriptif sederhana yaitu persentase. Nilai 

yang diperoleh dari masing-masing indikator, yaitu jumlah 

nilai tiap indikator dibagi dengan jumlah maksimum dan 

dikalikan 100%.  

 

 

 

Keterangan:  

P = Persentase  

f  = frekuensi yang sedang dicari atau skor yang diperoleh  

N = Number of cases atau skor maksimal 

 Selanjutnya, berdasarkan nilai persentase tersebut 

ditentukan hasil respon pengguna mengacu kepada kategori 

menurut Khabibah (2006) dalam Wulandari dan Waryanto 

(2012), yaitu:   

85% ≥ respon    = sangat positif  (sangat tinggi) 

70% ≤ respon < 

85%   

= positif (tinggi) 

50% ≤ respon < 

70%   

= kurang positif (kurang tinggi) 

respon < 50%    = tidak positif (tidak tinggi) 

Adapun hasil dari uji coba produk kepada pengguna, 

selanjutnya dilakukan revisi dengan tujuan memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan dari produk tersebut sehingga 

selanjutnya dapat dihasilkan produk yang tepat, bermutu 

dan sesuai dengan pengguna untuk menjawab permasalah 

deteksi dini penyakit DM. 

 

𝑃 = 𝑓 𝑥 100% 

             N 

 



54   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

3.5  Pelayanan Interaktif bagi Penderita Diabetes Mellitus Tipe 

2 Berbasis Aplikasi Android  

Pengembangan pelayanan interaktif bagi penderita Diabetes 

Mellitus type 2 berbasis aplikasi android dibagi menjadi beberapa 

tahapan, antara lain sebagai berikut: 

a. Penentuan rancangan desain penelitian 

Desain  penelitian dilakukan dengan metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Prosedur penelitian 

ini mengadaptasi model pengembangan Sugiyono (2008: 298) 

dengan sedikit dimodifikasi. Prosedur penelitian yang akan 

dilakukan antara lain : 

1. Analisis Masalah: pada tahap ini mengumpulkan informasi 

untuk merencanakan pengembangan yang dibutuhkan  

2. Mengumpulkan Informasi: peneliti mengumpulkan materi 

baik tentang penyakit DM dari berbagai aspek tinjauan (gizi, 

kesehatan umum, aktivitas fisik dan kesehatan gigi dan 

mulut) serta materi pembuatan aplikasi berbasis android 

yang interaktif. 

3. Desain Produk: Tahap selanjutnya mengembangkan desain 

produk berbasis aplikasi android interaktif.  

4. Validasi Ahli Materi dan media:  produk yang telah 

dikembangkan selanjutnya diuji oleh validator ahli dan teknik 

informatika. Para ahli akan memberikan masukan untuk 

selanjutnya peneliti memperbaiki hingga produk layak untuk 

diuji cobakan. 

5.  Revisi Produk: Produk yang telah dikonsultasikan kepada 

ahli materi dan ahli teknik informatika kemudian direvisi 

ulang hingga produk layak untuk diujicobakan kepada 

sasaran.  

6.  Uji coba Produk: Uji coba yang dilakukan merupakan uji 

coba kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil 

dipilih sejumlah 8-15 orang untuk dan kelompok besar 
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sejumlah 20-30 orang. Sasaran merupakan masyarakat usia 

45-55 tahun yang dipilih secara random dan bersedia untuk 

menjadi sampel dalam uji coba.  

7.  Revisi Produk: Revisi produk dilakukan apabila dari hasil uji 

pemakaian masih terdapat kekurangan dan kelemahan.  

8.  Produk: Produk yang dihasilkan adalah sebuah pelayanan 

interaktif Diabetes Mellitus type 2 berbasis aplikasi android  

Secara garis besar langkah-langkah tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi 3 tahapan makro yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Studi Pendahuluan:  

Kajian Pustaka  identifikasi kebutuhan aplikasi 

android untuk pelayanan penyakit DM  analisis data 

2. Tahap Pengembangan: 

Desain aplikasi android Validasi ahli dan 

materi  Revisi Pengembangan aplikasi android 

 

3. Tahap Uji coba: 

Implementasi aplikasi android kepada subyek  

Pengukuran hasil  

b. Tahap pendahuluan  

Tahap studi pendahuluan ini merupakan tahap 

mengidentifikasi kebutuhan aplikasi android untuk pelayanan 

interatif penderita Diabetes Mellitus type 2. Selain itu perlu untuk 

dilakukan kajian pustaka dengan cara mengumpulkan informasi 

dari beberapa studi pustaka dan jurnal-jurnal yang berkaitan.  

c. Tahap Pengembangan 

1. Desain Produk 

Tahap pengembangan dimulai dengan membuat desain 

produk yang berupa aplikasi android untuk pelayanan 

interaktif penderita DM type 2. Desain produk harus 

diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat 
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digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan 

membuatnya. Bagan desain produk dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 3.12 Desain Produk Pelayanan Interaktif DM Type 2 

Berbasis Aplikasi Android 

Fokus utama dalam gambar 3.12 adalah mengenai 

desain produk pelayanan interaktif DM type 2 berbasis 

aplikasi android. Desain produk ini merupakan lanjutan dari 

produk deteksi dini DM tipe 2 berbasis aplikasi android. Di 

dalam aplikasi pelayanan interaktif ini terdapat menu 

konsultasi yang mana terdapat pilihan konsultan dari ahli 

kesehatan umum, kesehatan gigi, gizi masyarakat dan 

aktivitas fisik. Di dalam menu ini, setiap pengguna dapat 

melakukan komunikasi tulis dan pengiriman video serta 

gambar kepada konsultan, bila diperlukan. Selain itu, terapat 

pula menu panduan dan menu hubungi kami yang menjadi 

satu dengan Menu konsultasi/layanan. 

Ulasan terkait system aplikasi yang digunakan untuk 

pelayanan interaktif penderita DM type 2 berbasis aplikasi 

android adalah sebagai berikut:  

a. Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan 1 buah 

laptop untuk pengembangan aplikasi serta 1 buah 
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smartphone android. 

Tabel 3.10 Spesifikasi Laptop 

Kategori Spesifikasi 

Processor Intel Core i5 8250U 

Graphic Card Nvidia Geforce MX150 2GB 

Memory 

Storage 

Operating System 

8 GB DDR4 

256 GB SSD + 1TB HDD 

Windows 10 Home 

Tabel 3.11 Spesifikasi Smartphone 

Kategori Spesifikasi Minimal 

Operating System Android JellyBean 4.1 

Memory 

Free Storage 

Connectivity 

256 MB 

100 MB 

Internet, GPS dan Google Play 

Services 

b. Perangkat lunak yang dibutuhkan pada penelitian ini 

diantaranya adalah Android Studio versi 3.1 Canary, 

Atom Text Editor versi 1.34.0, DB Browser for SQLite 

versi 3.10 dan Adobe XD versi 15.0.12. 

 

2. Validasi Desain 

Validasi desain produk merupakan tahapan yang 

dilakukan oleh para ahli untuk memberikan penilaian terhadap 

produk. Menurut Sugiyono (2009) setiap pakar diminta untuk 

menilai desain tersebut sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kelebihannya. Pakar yang dimaksud terdiri 

dari pakar IT dan pakar content.  

Pada proses validasi desain, instrumen yang diperlukan 

berupa kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertutup 

dimana jawaban pilihan jawaban telah disediakan 

sebelumnya. Sakal pengukuran yang dijadikan acuan adalah 

skala likert. Pakar akan memberikan jawaban dengan 

menyilang (X) pilihan jawaban yang sesuai. Penilaian oleh 
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pakar disesuaikan dengan angka-angka yang dianggap tepat. 

Rentangan penilaian adalah sebagai berikut:  

a. 4 = sangat sesuai 

b. 3 = sesuai 

c. 2 = kurang sesuai 

d. 1 = tidak sesuai 

 

Berikut merupakan kuesioner untuk para ahli: 

a) Ahli media:  

Tabel 3.12 Kuisioner Ahli Media 

Aspek Pertanyaan 4 3 2 1 

Kualitas 

tampilan 

1. terdapat tombol yang memudahkan 

pengguna 

    

2. tampilan menarik bagi pengguna     

3. pilihan huruf menarik bagi pengguna     

4. pilihan warna menarik bagi pengguna     

5. kesesuaian antara desain huruf dengan 

media 

    

6. pemilihan gambar menarik bagi pengguna     

7. pilihan menu praktis bagi pengguna     

Kualitas 

teknis 

8. kemudahan penggunaan menu bagi 

pengguna 

    

9. kejelasan menu dalam penggunaannya     

10. kemudahan memahami hirarki dari menu     

11. kemudahan dalam mengoperasikan menu     

12. kejelasan informasi dalam menu     

Audio  13. kualitas suara bagi pengguna     

14. kecepatan penerimaan suara bagi 

pengguna 

    

Video 15. kualitas gambar dalam video bagi 

pengguna 

    

16. kecepatan penerimaan video bagi 

pengguna 
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b) Ahli materi:  

Tabel 3.13 Kuisioner Ahli Materi 

Aspek Pertanyaan 4 3 2 1 

Penyajian 

materi 

1. Kesesuaian informasi bagi pengguna     

2. Kesesuaian bahasa yang digunakan     

3. Materi terorganisir dengan baik     

4. Terdapat kaitan antara satu materi 

dengan materi yang lain  

    

5. Kelengkapan data yang tersimpan     

6. Kerahasiaan data pengguna     

7. Kesesuaian data ahli dengan menu     

Penggunaan 8. Kemudahan penggunaan bagi ahli      

9. Kemudahan pendaftaran bagi ahli     

10. Kepraktisan syarat-syarat yang 

diajukan bagi ahli  

    

11. Kepraktisan menu chatting bagi ahli     

12. Kepraktisan menu video bagi ahli     

13. kemudahan dalam mengoperasikan 

menu bagi ahli 

    

 

Hasil penilaian selanjutnya dilakukan analisis 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif  sederhana yaitu 

perhitungan persentase. Kategori penilaian merujuk kepada 

kategori penilaian:  

76 – 100%  = sangat layak  

51 – 75%  = layak  

26 – 50%  = cukup layak  

0 – 25%   = tidak layak 

3. Revisi Desain 

Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi desain 

berdasarkan masukan dari para ahli baik dari ahli IT maupun 

ahli content. Revisi ini dimaksudkan agar desain aplikasi 

memiliki kelemahan yang minim dan tentunya dapat 

diharapkan dapat diterima oleh pengguna.  
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4. Uji Coba Produk  

Uji coba produk merupakan tahapan dimana peneliti 

melakukan pengumpulan data untuk menilai kelayakan 

produk aplikasi android deteksi dini penyakit DM. Tujuan dari 

uji coba produk adalah untuk mengetahui apakah produk 

dapat diterima, bermutu dan tepat sebagai salah satu solusi 

permasalahan deteksi dini  Uji coba produk ditujukan kepada 

pengguna tentang pendapat nya dalam penggunaan aplikasi 

android deteksi dini DM. Terdapat 4 bagian dalam uji coba 

produk:  

5. Subyek Uji Coba Produk: 

a. Populasi: 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung 

Puskesmas Janti Malang yang berusia 45-54 tahun. 

b. Sampel penelitian: 

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari jumlah 

populasi yang memiliki karakteristik yang sama. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

quota sampling. Menurut Borg and Hall (1989), jumlah 

sampel untuk uji coba produk kelompok kecil sejumlah 

10-30 orang dan kelompok besar 30-100 orang.. Dalam 

penelitian ini diambil sampel minimal yaitu 10 orang. 

Selanjutnya untuk jumlah responden kelompok besar 

diambil sejumlah 30 orang. Hal ini dengan 

pertimbangan waktu penelitian yang terbatas.  

6. Jenis data: 

Jenis data penelitian ini adalah data interval yaitu data 

yang memiliki jarak yang sama dan tidak memiliki nilai nol 

absolut (Sugiyono, 2009).  

7. Instrumen pengumpulan data:  
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Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner atau 

angket. Angket berisi seperangkat pertanyaan tentang 

penggunaan aplikasi android deteksi dini penyakit DM apakah 

telah sesuai dengan harapan pengguna. Berikut merupakan 

kuesioner untuk pengguna: 

Tabel 3.14 Kuisioner Pengguna 

No. Pertanyaan A B C D 

1 Bagaimana tampilan dalam aplikasi ini?     

2 Bagaimana ukuran huruf (terbaca) dalam 

aplikasi ini? 

    

3 Bagaimana tingkat kejelasan informasi 

pemilihan menu dalam mengoperasikan 

aplikasi ini? 

    

4 Bagaimana tingkat kemudahan penggunaan 

fitur dalam tiap menu pada aplikasi ini? 

    

5 Bagaimana penempatan tulisan pada tiap 

menu dan sub menu? 

    

6 Bagaimana kesesuaian tulisan pada tiap 

menu? 

    

7 Bagaimana kejelasan materi dalam setiap 

menu yang disediakan? 

    

8 Secara keseluruhan apakah penggunaan 

aplikasi ini memuaskan? 

    

9 Apakah aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan 

responden? 

    

10 Apakah aplikasi ini dapat dengan mudah 

dipelajari? 

    

11 Apakah aplikasi bermanfaat bagi pengguna?     

12 Apakah tampilan menu dalam aplikasi 

mudah untuk dipahami? 

    

13 Apakah aplikasi ini mudah untuk 

dioperasikan? 

    

14 Apakah aplikasi mempunyai kemampuan dan 

fungsi sesuai yang diharapkan? 
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Keterangan: 

A = sangat sesuai/sangat jelas/sangat puas/sangat 

mudah/ sangat bermanfaat 

B = sesuai/ jelas/ puas/ mudah bermanfaat 

C = kurang sesuai/ kurang jelas/ kurang puas/ kurang 

mudah/ kurang bermanfaat 

D = tidak sesuai/ tidak jelas/ tidak puas/ tidak mudah/ tidak 

bermanfaat. 

8. Teknik analisis data: 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

analisis data deskriptif sederhana yaitu persentase. Nilai yang 

diperoleh dari masing-masing indikator, yaitu jumlah nilai tiap 

indikator dibagi dengan jumlah maksimum dan dikalikan 

100%.  

 

 

Keterangan:  

P = Persentase  

f  = frekuensi yang sedang dicari atau skor yang diperoleh  

N = Number of cases atau skor maksimal 

 Selanjutnya, berdasarkan nilai persentase tersebut 

ditentukan hasil respon pengguna mengacu kepada kategori 

menurut Khabibah (2006) dalam Wulandari dan Waryanto 

(2012), yaitu:   

85% ≥ respon    = sangat positif  (sangat tinggi) 

70% ≤ respon < 85%   = positif (tinggi) 

50% ≤ respon < 70%   = kurang positif (kurang tinggi) 

respon < 50%    = tidak positif (tidak tinggi) 

 

𝑃 = 𝑓 𝑥 100% 

             N 
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BAB APLIKASI ANDROID UNTUK DETEKSI 

DINI DAN PELAYANAN INTERAKTIF 

PENDERITA DM TIPE 2 
IV 

 

4.1  Pengembangan Kuesioner Deteksi Dini Berbasis Gejala, 

Tanda, Pola Makan dan Aktivitas Fisik DM Tipe 2 

4.1.1. Hasil Pengembangan Kuesioner Deteksi Dini Berbasis 

Gejala, Tanda, Pola Makan dan Aktivitas Fisik DM Tipe 2 

1. Penyajian Data Hasil Validasi Ahli 

Data hasil validasi diperoleh dari 2 para ahli materi. 

Tujuan dari validasi ahli adalah untuk memperoleh saran dan 

masukan untuk menyempurnakan rancangan produk yang 

akan dikembangkan. Data yang diperoleh menggunakan 

angket yang bersifat tertutup dimana para ahli hanya tinggal 

memberikan checklist (v) pada pilihan jawaban yang telah 

disediakan. 

a. Data Hasil Validasi Ahli Materi 1 

Rancangan produk yang dibuat oleh peneliti divalidasi 

oleh ahli materi yang pertama yaitu dr. Hartati Eko Wardani, 

M.Si., Med selaku ahli yang menguasai mengenai diabetes 

melitus tipe 2. Angket berisi tentang penilaian terhadap 

produk mengenai kelayakan produk tersebut. Skala 

penilaian yang digunakan yaitu 1-4 dengan keterangan 

sebagai berikut. 

1) 1 = Sangat Tidak Baik 

2) 2 = Tidak Baik 

3) 3 = Baik 

4) 4 = Sangat Baik 
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi 1 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh hasil validasi dari ahli 

materi 1 sebesar 66% yang dapat diartikan bahwa seluruh 

pertanyaan yang dibuat hasilnya baik dan dapat digunakan. 

Skor yang terdapat dalam tabel 4.1 merupakan hasil dari 

seluruh skor yang didapat dari penilaian ahli materi 1. Selain 

itu untuk membantu penilaian kelayakan produk yang 

dikembangkan dilakukan juga penilaian produk secara 

umum dengan rentang yang digunakan yaitu A-C dengan 

keterangan sebagai berikut. 

1) A = dapat digunakan tanpa revisi 

2) B = dapat digunakan dengan revisi 

3) C = tidak dapat digunakan 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Produk Secara Umum oleh Ahli 
Materi 1 

 
Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil penilaian produk 

secara umum oleh ahli materi 1 yaitu “B”, dapat diartikan 

bahwa secara keseluruhan produk tersebut dapat digunakan 

namun dengan dilakukannya revisi terlebih dahulu. Dari hasil 

validasi oleh ahli materi 1 juga diperoleh beberapa saran, 

diantaranya: (1) perlu adanya teori yang lebih mendukung 

untuk menguatkan pertanyaan yang telah dibuat, (2) lebih 

memperhatikan penggunaan pertanyaan yang bersifat negatif 

dan positif dalam kuesioner. 
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b. Data Hasil Validasi Ahli Materi 2 

Rancangan produk yang dibuat oleh peneliti divalidasi 

oleh ahli materi yang pertama yaitu drg. Rara Warih Gayatri, 

M.PH selaku dosen peminatan epidemiologi serta selaku 

dosen pembimbing 2. Angket berisi tentang penilaian 

terhadap produk mengenai kelayakan produk tersebut. Skala 

penilaian yang digunakan yaitu 1-4 dengan keterangan 

sebagai berikut. 

1) 1 = Sangat Tidak Baik 

2) 2 = Tidak Baik 

3) 3 = Baik 

4) 4 = Sangat Baik 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Materi 2 
  

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil validasi dari ahli 

materi 2 sebesar 87% yang dapat diartikan bahwa seluruh 

pertanyaan yang dibuat hasilnya baik sekali dan dapat 

digunakan. Skor yang terdapat dalam tabel 4.3 merupakan 

hasil dari seluruh skor yang didapat dari penilaian ahli materi 

2. Selain itu untuk membantu penilaian kelayakan produk 

yang dikembangkan dilakukan juga penilaian produk secara 

umum dengan rentang yang digunakan yaitu A-C dengan 

keterangan sebagai berikut. 

1) A = dapat digunakan tanpa revisi 

2) B = dapat digunakan dengan revisi 

3) C = tidak dapat digunakan 

 



66   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Produk Secara Umum oleh Ahli 
Materi 2 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh hasil penilaian produk 

secara umum oleh ahli materi 2 yaitu “B”, dapat diartikan 

bahwa secara keseluruhan produk tersebut dapat digunakan 

namun dengan dilakukannya revisi terlebih dahulu. Dari hasil 

validasi oleh ahli materi 2 juga disarankan untuk 

memisahkan tanda dan gejala serta faktor risiko kejadian 

diabetes melitus tipe 2 yang bersifat mayor dan minor. 

2. Penyajian Data Hasil Uji Coba Produk 

Berikut adalah data hasil uji coba produk 

pengembangan kuesioner deteksi dini diabetes melitus tipe 

2 dilihat dari aspek kesehatan umum yang dilakukan di 

Puskesmas Janti Kota Malang pada hari senin tanggal 20 

Mei 2019. Subjek uji coba produk sebanyak 10 orang yang 

berkunjung ke Puskesmas Janti Kota Malang, dengan 

instrumen berupa produk serta angket untuk penilaian 

produk tersebut. Angket berisi tentang penilaian terhadap 

produk mengenai kelayakan produk tersebut. Skala 

penilaian yang digunakan yaitu 1-4 dengan keterangan 

sebagai berikut. 

a. 1 = Sangat Tidak Baik 

b. 2 = Tidak Baik 

c. 3 = Baik 

d. 4 = Sangat Baik 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Produk 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil validasi dari 

uji coba produk sebesar 88,1% yang dapat diartikan bahwa 

seluruh pertanyaan yang dibuat hasilnya baik sekali dan 

dapat digunakan. Skor yang terdapat dalam tabel 4.5 

merupakan hasil dari total skor yang didapat dari masing-

masing responden sebanyak 10 orang masyarakat yang 

berkunjung di Puskesmas Janti yang kemudian dijumlahkan 

dandicari nilai rata-ratanya menggunakan microsoft excel. 

Selain itu untuk membantu penilaian kelayakan produk yang 

dikembangkan dilakukan juga penilaian produk secara 

umum dengan rentang yang digunakan yaitu A-C dengan 

keterangan sebagai berikut. 

1) A = dapat digunakan tanpa revisi 

2) B = dapat digunakan dengan revisi 

3) C = tidak dapat digunakan 

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Uji Coba  Produk Secara Umum  

 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh hasil penilaian produk 

secara umum dari uji coba produk yaitu “B”, dapat diartikan 

bahwa secara keseluruhan produk tersebut dapat digunakan 

namun dengan dilakukannya revisi terlebih dahulu. Dari hasil 

penilaian produk secara umum hasil uji coba produk 

disarankan untuk menambah referensi pada produk dan 

produk ini mendapat respon baik dari masyarakat karena 

dirasa mampu membantu masyarakat untuk deteksi dini 
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diabetes melitus tipe 2 secara mandiri. 

3. Hasil Analisis Data Penilaian Validasi Ahli 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil validasi ahlil materi 1 yang 

diolah menggunakan SPSS untuk mendukung hasil validasi 

ahli materi 1 sebelumnya didapatkan hasil r hitung sebesar 

0,261. Hal tersebut menunjukkan bahwa r hitung lebih kecil 

dari r tabel yaitu 0,396 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. 

Tabel 4.7 Hasil Validasi Ahli Materi 1 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil validasi ahli materi 2 yang 

diolah menggunakan SPSS untuk mendukung hasil validasi 

ahli materi 2 yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan 

hasil r hitung sebesar 0,056. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa r hitung lebih kecil dari r tabel yaitu 0,396 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5%. 

Tabel 4.8 Hasil Validasi Ahli Materi 2 

 

4. Hasil Analisis Data Hasil Uji Coba Produk 

 

Berikut adalah uraian karakteristik responden uji coba 

produk yang telah dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan 

usia. Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 10 orang 

responden uji coba produk didominasi oleh responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang atau sebesar 

70% dan sisanya atau sebesar 30% adalah responden 

berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan berdasarkan usia 

didominasi oleh responden dengan usia 30-44 tahun 
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sebanyak 3 orang, hal tersebut sama dengan responden 

dengan rentang usia 45-59 tahun dan 60-74 tahun, dan 

sebesar 10% adalah responden dengan rentang usia 15-29 

tahun. Dari total responden uji coba produk terdapat 5 orang 

yang menderita diabetes melitus berdasarkan hasil 

pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan. 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Uji Coba Produk 
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

 

5. Hasil Analisis Data Hasil Uji Coba Pemakaian 

 

Berikut adalah uraian karakteristik responden uji coba 

pemakaian yang telah dilakukan berdasarkan jenis kelamin 

dan usia. Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 30 orang 

responden uji coba produk didominasi oleh responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang atau sebesar 

60%. Sedangkan berdasarkan usia didominasi oleh 

responden dengan usia 45-59 tahun sebanyak 13 orang atau 

sebesar 43%, kemudian responden dengan usia 30-44 tahun 

sebanyak 10 orang atau sebesar 33%. 
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Tabel 4.10 Karakteristik Responden Uji Coba Pemakaian 
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

 

Jumlah sampel sebanyak 30 orang yang didominasi 

oleh perempuan dengan rentang usia 30-59 tahun terdapat 

8 orang yang menderita diabetes melitus tipe 2 berdasarkan 

hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan di 

Puskesmas Janti. 

a. Pehitungan Validitas Reliabilitas Kuesioner Deteksi Dini 

Penyakit Diabetes Melitus Dilihat dari Aspek Kesehatan 

Umum 

Data perhitungan validitas dan reliabilitas 

didapat dari hasil uji coba pemakaian sebanyak 30 orang 

responden menunjukkan hasil valid pada 25 item 

pertanyaan dengan hasil r hitung lebih besar dari nilai r 

tabel sebesar 0,312 berada pada taraf signifikansi 5%. 

Hasil validitas terendah sebesar 0,373 dan tertinggi 

sebesar 0,887. Berikut adalah hasil validitas pada 25 

item pertanyaan.  
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Tabel 4.11 Hasil Validasi Setiap Pertanyaan Kuisioner Deteksi Dini 
Penyakit Diabetes Mellitus Dilihat dari Aspek Kesehatan 
Umum 

 

Sedangkan perhitungan reliabilitas didapatkan 

hasil sebesar 0,967 yang berarti bahwa kuesioner deteksi 

dini penyakit diabetes melitus dilihat dari aspek 

kesehatan umum yang terdiri dari 25 pertanyaan tersebut 

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Berikut adalah 

hasil perhitungan reliabilitas.  

Tabel 4.12 Hasil Hasil ReliabilitasSetiap Pertanyaan Kuisioner 
Deteksi Dini Penyakit Diabetes Mellitus Dilihat dari Aspek 
Kesehatan Umum 
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b. Perhitungan Sensitifitas, Spesifisitas, Nilai Prediksi 

Positif, Nilai Prediksi Negatif, Likelihood Ratio 

Perhitungan nilai sensitifitas, spesifisitas, nilai 

prediksi positif, nilai prediksi negatif, dan likelihood ratio 

didapat dari hasil jawaban pada setiap pertanyaan dari 

total responden yang berasal dari uji coba produk 

sebanyak 10 orang dan uji coba pemakaian sebanyak 

30 orang. Perhitungan tersebut dibedakan sesuai 

dengan faktor risiko serta tanda dan gejala diabetes 

melitus tipe 2 yang terdapat pada tabel 4.13 dan 4.14. 

Tabel 4.13 Analisis Sensitifitas, Spesifisitas, Positive Predictive 
Value, Negative Predictive Value, Likelihood Ratio Tanda 
dan Gejala Diabetes Melitus Tipe 2 

 

Sensitifitas untuk 14 pertanyaan tanda dan 

gejala diabetes melitus antara 35,7%-62,5%, tertinggi 

adalah pertanyaan terkait dengan gejala rasa gatal pada 

kaki. Spesifisitas tanda dan gejala diabetes melitus tipe 
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2 antara 69,7%-91,7%, tertinggi adalah gejala merasa 

lelah/letih. Positive predictive value (PPV) antara 23,1%-

92,3%, sedangkan negative predictive value (NPV) 

antara 33,3%-88,9%.  

Tabel 4.14 Analisis Sensitifitas, Spesifisitas, Positive Predictive 
Value, Negative Predictive Value, Likelihood Ratio Faktor 
Risiko Diabetes Melitus Tipe 2 

 

 Sensitifitas untuk 11 pertanyaan faktor risiko 

diabetes melitus antara 30%- 62,5%, tertinggi adalah 

pertanyaan terkait dengan tingkat stress pada seseorang. 

Spesifisitas faktor risiko diabetes melitus tipe 2 antara 

66,7%-90%, tertinggi adalah riwayat hipertensi pada 

seseorang. Positive predictive value (PPV) antara 30,8%-

92,3%, sedangkan negative predictive value (NPV) 

antara 14,8%-88,9%. 

6. Revisi Produk Oleh Ahli 1 

 Revisi produk yang dilakukan oleh ahli materi 1 yaitu 

dr. Hartati Eko Wardani, M.Si, Med, memberikan saran 

mengenai produk pengembangan kuesioner deteksi dini 

penyakit diabetes melitus tipe 2 dilihat dari aspek kesehatan 
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umum. Dari hasil validasi didapatkan saran diantaranya: (1) 

untuk lebih memperbanyak referensi dan teori yang mampu 

meperkuat pertanyaan yang telah dibuat, (2) lebih 

memperhatikan lagi pertanyaan yang bersifat positif dan 

negatif, terutama dalam hal pemberian skor untuk membantu 

menentukan seseorang memiliki risiko diabetes melitus tipe 2. 

Dengan adanya saran tersebut dapat dijadikan acuan untuk 

memperbaiki produk yang dikembangkan agar nantinya juga 

lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat umum. 

7. Revisi Produk Oleh Ahli 2 

 Revisi produk yang dilakukan oleh ahli materi 2 yaitu 

drg. Rara Warih Gayatri., M.PH, memberikan saran mengenai 

produk pengembangan kuesioner deteksi dini penyakit 

diabetes melitus tipe 2 dilihat dari aspek kesehatan umum. 

Dari hasil validasi didapatkan saran yaitu agar lebih 

memperhatikan dan memilah lagi pertanyaan terkait dengan 

faktor risiko serta tanda dan gejala diabetes melitus tipe 2 

yang bersifat mayor dan minor agar lebih mempermudah 

dalam menentukan skor setiap pertanyaannya saat 

digunakan oleh masyarakat nantinya. Dengan adanya saran 

tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki produk 

yang dikembangkan agar nantinya juga lebih mudah untuk 

digunakan oleh masyarakat umum. 

8. Revisi Produk Hasil Uji Coba 

Revisi produk dari hasil uji coba yang telah dilakukan 

kepada 10 orang responden yaitu masyarakat yang datang 

berkunjung ke Puskesmas Janti Kota Malang memberikan 

saran mengenai produk pengembangan kuesioner deteksi 

dini penyakit diabetes melitus tipe 2 dilihat dari aspek 

kesehatan umum. Dari hasil uji coba didapatkan saran, 

diantaranya: (1) menambah referensi terkait dengan faktor 
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risiko serta tanda dan gejala pada produk untuk menambah 

pengetahun masyarakat, (2) memperjelas rumus penentuan 

nilai untuk mengetahu seseorang beresiko diabetes melitus 

atau tidak beresiko. Dengan adanya saran tersebut dapat 

dijadikan acuan untuk memperbaiki produk yang 

dikembangkan agar nantinya juga lebih mudah untuk 

digunakan oleh masyarakat umum. 

4.1.2. Diskusi Pengembangan Kuesioner Deteksi Dini 

Berbasis Gejala, Tanda, Pola Makan dan Aktivitas Fisik 

DM Tipe 2 

1. Kajian Produk yang Telah Direvisi 

Lima tanda dan gejala dengan nilai sensitifitas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan tanda dan gejala yang 

lainnya, yaitu gatal pada kaki 62,5%, sering merasa mual dan 

muntah 58,3%, sering buar air kecil (poliuria) 50%,  sering 

merasa lapar (polidipsia) 50% dan penglihatan kabur 50%.  

Nilai spesifisitas tertinggi yaitu sering merasa lelah/letih 

91,7%, penglihatan kabur 85%, merasa kaku pada kaki/leher 

83,3%, sering buang air kecil (poliuria) 81,8% dan sering 

merasa mual dan muntah sebesar 78,6%. Sedangkan lima 

faktor risiko yang memiliki nilai sensitifitas lebih tinggi adalah 

tingkat stress 62,5%, riwayat hipertensi 55%, merokok 40%, 

penyakit kardiovaskuler 40%, dan riwayat keluarga DM 

36,4%. Lima faktor risiko dengan nilai spesifisitas tertinggi 

adalah riwayat hipertensi 90%, kurang aktivitas fisik 80%, 

tingkat stress 75%, riwayat keluarga DM 72,2%, dan 

merokok 70%. 

Nilai PPV pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini 

terkait dengan tanda dan gelaja DM tipe 2 23,1%-92,3% 

sedangkan NPV antara 33,3%-88,9%. Nilai PPV pertanyaan 

kuesioner terkait dengan faktor risiko DM tipe 2 antara 
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30,8%- 92,3% sedangkan NPV antara 14,8%-88,9%. Hal ini 

menunjukkan hasil bahwa penelitian ini mungkin tidak 

sensitif untuk menunjukkan apakah orang tersebut 

menderita DM tipe 2 bila ada tanda dan gejala serta faktor 

risiko dan mungkin spesifik untuk menunjukkan seseorang 

tidak menderita DM tipe 2 bila tidak ada tanda dan gejala 

serta faktor risiko. 

Pada penelitian ini diperoleh bahwa sebagian besar 

faktor risiko serta tanda dan gejala diabetes melitus tipe 2 

yang terdapat dalam kuesioner deteksi dini bermakna 

dengan kejadian deteksi dini diabetes melitus tipe 2 pada 

seseorang dilihat dari nilai sensitifitas dan spesifisitasnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian lain tentang 

ketepatan kuesioner untuk mendeteksi dini kejadian 

diabetes melitus dan hipertensi dibandingkan dengan gold 

standar (Nurhayati, 2017). Gold standard untuk diagnosis 

DM tipe 2 ditegakkan dengan pemeriksaan kadar gula darah 

puasa, kadar gula darah sewaktu dan pemeriksaan HbA1C. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tanda dan gejala berupa 

sering merasa lapar, sering merasa haus, sering buang air 

kecil, serta penurunan berat badan berhubungan signifikan 

dengan kejadian diabetes melitus dengan nilai p < 0,005. 

Kemudian untuk faktor resiko, kejadian hipertensi 

merupakan salah satu faktor risiko yang berhubungan 

dengan kejadian diabetes melitus. Dalam penelitian tersebut 

dicantumkan juga nilai sensitifitas tertinggi terjadi pada 

penggabungan antara tiga faktor risiko kejadian diabetes 

melitus tipe 2 yaitu lingkar perut, kurang aktivitas fisik, dan 

riwayat melahirkan bayi dengan BB ≥ 4 kg. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Gayatri (2019) tentang hubungan faktor 
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riwayat DM dan Kadar GDP dengan kejadian  DM tipe 2 pada 

pasien usia 25-64 tahun di Puskesmas Kendal Kerep Kota 

Malang yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara riwayat DM dengan kejadian DM tipe 2. Dari 

total 21 orang responden terdapat 16 responden (76,2%) 

memiliki riwayat DM dalam penelitian tersebut. Kemudian 

berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan didapatkan 

nilai p < 0,005 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara riwayat DM dengan kejadian DM tipe 2. 

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa seseorang 

yang mengalami stres memiliki resiko sebesar 5,3 kali lebih 

besar untuk mengalami DM tipe 2 dibandingkan dengan 

orang yang tidak mengalami stress. Hasil tersebut juga 

berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara orang yang mengalami stress 

dengan kejadian DM tipe 2 (Sari, 2016). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman (2013) 

menyatakan bahwa faktor risiko obesitas umum, obesitas 

sentral, konsumsi dayur dan buah, aktivitas fisik, merokok, 

dan stress berhubungan dengan kejadian DM tipe 2. Nilai 

validitas deteksi dini dalam penelitian tersebut dengan 

menggunakan skor mdifikasi AUSDIRISK yang 

dibandingkan dengan kadar gula darah sewaktu sebagai 

gold standar dengan nilai sensitifitas 93,46% dan spesifisitas 

70%. 

Beberapa peneliti menyarankan adanya pembuatan 

instrumen  yang mampu untuk mendeteksi kejadian DM tipe 

2 pada seseorang. Dalam pelaksanaan deteksi dini juga 

dapat dilakukan menggunakan kuesioner dengan 

pertanyaan mengenai tanda dan gejala serta faktor risiko 

kejadian DM tipe 2. Kuesioner yang diharapkan yaitu 

kuesioner yang memiliki nilai sensitifitas dan spesifisitas 
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yang tinggi. Apabila kuesioner dengan pertanyaan yang 

memiliki nilai sensitifitas dan spesifisitas tinggi diharapkan 

dapat digunakan untuk mendeteksi dini maupun 

mendiagnosis DM tipe 2. Pertanyaan dalam penelitian ini 

terkait dengan tanda dan gejala serta faktor risiko kejadian 

DM tipe 2 tidak sensitif untuk menggantikan pemeriksaan 

kadar gula darah dalam tubuh seseorang, namun dapat 

digunakan untuk deteksi dini kejadian DM tipe 2. Dengan 

kata lain kuesioner dalam penelitian ini saling melengkapi 

dengan pemeriksaan kadar gula darah seseorang yang 

terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan.  

4.2  Pengembangan  aplikasi android sebagai deteksi dini DM 

tipe 2 

4.2.1  Hasil pengembangan aplikasi android sebagai deteksi 

dini DM tipe 2  

1. Validasi Ahli Media: 

Ahli aplikasi android dalam penelitian ini adalah dosen 

dari Jurusan Teknik Informatika  Universitas Negeri Malang 

yaitu Dr. Eng. Muhammad Ashar, S.T., M.T. Validasi 

dilakukan pada awal Juli 2018. Dari proses validasi ahli 

aplikasi android peneliti mendapat masukan untuk perbaikan 

yaitu dalam hal pemilihan warna dan dan menu rekomendasi.  

Tabel 4.15 Hasil Penilaian Ahli Aplikasi Android 

No. Kriteria Skor ahli media 

1 Butir 1 4 

2 Butir 2 4 

3 Butir 3  4 

4 Butir 4 3 

5 Butir 5 4 

6 Butir 6  4 

7 Butir 7 4 

8 Butir 8 4 

9 Butir 9 4 

10 Butir 10  3 

11 Butir 11 4 
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Berdasarkan data tersebut maka presentase penilaian 

ahli media yang meliputi aspek kualitas tampilan dan kualitas 

teknis, adalah 95,45% yang  dapat dikategorikan “sangat 

layak” digunakan sebagai aplikasi deteksi dini penyakit 

Diabetes Mellitus.  

2. Validasi Ahli Materi 

Ahli materi dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas 

Ilmu Keolahragaan yang sesuai dengan aspek yang akan 

dibahas di dalam penelitian. Dalam hal ini aspek yang akan 

divalidasi meliputi Kesehatan Umum, Kesehatan Gigi dan 

Mulut, Aspek Gizi dan Aspek Aktivitas Fisik.  Aspek 

Kesehatan Umum dan Aktivitas Fisik di validasi oleh Dr. dr. 

Moch.Yunus, M.Kes. Sementara aspek Kesehatan Gigi dan 

Mulut divalidasi oleh drg. Ratih Pusporini, M.Kes., dan aspek 

Gizi di validasi oleh dr. Agung Kurniawan, M.Kes. Validasi 

dilakukan pada bulan Juni 2018. Masukan dari para ahli 

meliputi penghilangan pertanyaan riwayat pengukuran Kadar 

Gula Darah sebelumnya, penggunaan istilah umum 

dibandingkan istilah kedokteran, pengukuran antropometri 

dan menambahkan gejala bau mulut mirip aseton. 

Tabel 4.16 Hasil Penilaian Ahli Materi Kesehatan Umum 

 
No. Kriteria Skor ahli materi 1 

1 Butir 1 4 

2 Butir 2 4 

3 Butir 3 4 

4 Butir 4 4 

5 Butir 5 4 

6 Butir 6 4 

7 Butir 7 3 

8 Butir 8 4 

9 Butir 9 4 

10 Butir 10 3 

 

Berdasarkan data tersebut maka presentase penilaian 

ahli kesehatan umum yang meliputi aspek gejala dan tanda 
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DM, adalah 95% yang  dapat dikategorikan “sangat layak” 

digunakan sebagai aplikasi deteksi dini penyakit DM.  

Tabel 4.17 Hasil Penilaian Ahli Materi Aktivitas Fisik 

 
No. Kriteria Skor ahli materi 2 

1 Butir 1 4 

2 Butir 2 4 

3 Butir 3 4 

4 Butir 4 4 

5 Butir 5 4 

6 Butir 6 4 

7 Butir 7 3 

8 Butir 8 4 

9 Butir 9 4 

10 Butir 10 4 

 
Berdasarkan data tersebut maka presentase penilaian 

ahli aktivitas fisik adalah 97,5% yang  dapat dikategorikan 

“sangat layak” digunakan sebagai aplikasi deteksi dini 

penyakit Diabetes Mellitus.  

Tabel 4.18 Hasil Penilaian Ahli Materi Kesehatan Gigi dan 
Mulut 

 
No. Kriteria Skor ahli materi 3 

1 Butir 1 4 

2 Butir 2 4 

3 Butir 3 4 

4 Butir 4 4 

5 Butir 5 4 

6 Butir 6 4 

7 Butir 7 3 

8 Butir 8 4 

9 Butir 9 3 

10 Butir 10 4 

 

Berdasarkan data tersebut maka presentase penilaian 

ahli kesehatan gigi dan mulut yang meliputi aspek gejala dan 

tanda DM di dalam rongga mulut, adalah 95 % yang  dapat 

dikategorikan “sangat layak” digunakan sebagai aplikasi 

deteksi dini penyakit Diabetes Mellitus. 
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Tabel 4.19 Hasil Penilaian ahli Materi Gizi 

 
No. Kriteria Skor ahli materi 3 

1 Butir 1 4 

2 Butir 2 4 

3 Butir 3 4 

4 Butir 4 4 

5 Butir 5 4 

6 Butir 6 4 

7 Butir 7 3 

8 Butir 8 4 

9 Butir 9 4 

10 Butir 10 4 

 

Berdasarkan data tersebut maka presentase penilaian 

ahli gizi adalah 97,5% yang  dapat dikategorikan  sangat layak 

digunakan sebagai aplikasi deteksi dini penyakit Diabetes 

Mellitus. 

Proses revisi dari evaluasi para ahli dilakukan secara 

langsung berdasarkan kritik, saran dan masukan yang 

diberikan. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kelemahan-

kelemahan yang ada tanpa menunggu semua ahli selesai 

melakukan penilaian. Dari penilaian para ahli, serta masukan 

yang didapat, peneliti melakukan revisi pada aspek kualitas 

aplikasi android, kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut, 

aktivitas fisik dan gizi.  

3. Tim peneliti melakukan uji coba produk kepada kelompok 

kecil dan kelompok besar. Hasil Uji coba produk adalah 

sebagai berikut:  

a. Uji Kelompok kecil:  

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 10 orang 

pengunjung Puskesmas Janti Kota Malang yang berusia 45-

54 tahun untuk mendapatkan penilaian  mengenai produk 

aplikasi. Hasil yang didapatkan dari uji coba kelompok kecil 

adalah 90% responden menilai aplikasi deteksi DM layak 

untuk dikembangkan. 



82   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

b. Uji Kelompok Besar:  

Uji coba kelompok besar dilakukan pada 30 orang 

pengunjung Puskesmas Janti Kota Malang yang berusia 45-

54 tahun setelah produk direvisi berdasarkan masukan dari 

uji coba kelompok kecil. Hasil yang didapatkan dari uji coba 

kelompok besar adalah sebagai berikut: 

1) Aspek tampilan: Berdasarkan hasil survei diperoleh 

hasil bahwa 50% responden menyatakan bahwa 

aplikasi android deteksi dini penyakit DM memiliki 

tampilan yang “Jelas”. 

2) Aspek font: Berdasarkan hasil survei diperoleh hasil 

bahwa 65% responden menyatakan bahwa aplikasi 

android deteksi dini penyakit DM memiliki font yang 

“Jelas”. 

3) Aspek kejelasan informasi pemilihan menu: 

Berdasarkan hasil survei diperoleh hasil bahwa 68% 

responden menyatakan bahwa aplikasi android 

deteksi dini penyakit DM memiliki informasi pemilihan 

menu yang “jelas”. 

4) Aspek tampilan: Berdasarkan hasil survei diperoleh 

hasil bahwa 73% responden menyatakan bahwa 

aplikasi android deteksi dini penyakit DM memiliki 

tingkat kemudahan penggunaan fitus yang “Mudah”. 

5) Aspek Penempatan tulisan pada tiap menu dan sub 

menu: Berdasarkan hasil survei diperoleh hasil bahwa 

75% responden menyatakan bahwa aplikasi android 

deteksi dini penyakit DM memiliki penempatan tulisan 

pada tiap menu dan sub menu yang “Jelas”. 

6) Aspek Kesesuaian tulisan pada tiap menu: 

Berdasarkan hasil survei diperoleh hasil bahwa 68% 

responden menyatakan bahwa aplikasi android 
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deteksi dini penyakit DM memiliki kesesuaian tulisan 

pada tiap menu yang “Jelas”. 

7) Aspek kejelasan materi: Berdasarkan hasil survei 

diperoleh hasil bahwa 77% responden menyatakan 

bahwa aplikasi android deteksi dini penyakit DM 

memiliki materi pada tiap menu yang “Jelas”. 

8) Aspek kepuasan penggunaan: Berdasarkan hasil 

survei diperoleh hasil bahwa 59% responden 

menyatakan “Puas” dalam penggunaan aplikasi 

android deteksi dini penyakit DM. 

9) Aspek kesesuaian kebutuhan: Berdasarkan hasil 

survei diperoleh hasil bahwa 68% responden 

menyatakan “sesuai” dalam pemenuhan kebutuhan 

tentang penggunaan aplikasi android deteksi dini 

penyakit DM. 

10) Aspek kemudahan untuk dipelajari: Berdasarkan hasil 

survei diperoleh hasil bahwa 64% responden 

menyatakan bahwa aplikasi android deteksi dini 

penyakit DM “Mudah” untuk dipelajari. 

11) Aspek kemudahan untuk dioperasikan: Berdasarkan 

hasil survei diperoleh hasil bahwa 64% responden 

menyatakan bahwa aplikasi android deteksi dini 

penyakit DM “Mudah” untuk dioperasikan 

12) Aspek kebermanfaatan : Berdasarkan hasil survei 

diperoleh hasil bahwa 50% responden menyatakan 

bahwa aplikasi android deteksi dini penyakit DM 

“sangat bermanfaat” dan 50% lainnya menyatakan 

“bermanfaat”. 

13) Aspek kemudahan untuk dipahami: Berdasarkan hasil 

survei diperoleh hasil bahwa 73% responden 

menyatakan bahwa aplikasi android deteksi dini 

penyakit DM “Mudah” untuk dipahami. 
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14) Aspek kesesuaian fungsi: Berdasarkan hasil survei 

diperoleh hasil bahwa 68% responden menyatakan 

bahwa aplikasi android deteksi dini penyakit DM 

“sesuai” dengan fungsi yang diharapkan. 

15) Aspek kelayakan untuk dikembangkan: Berdasarkan 

hasil survei diperoleh hasil bahwa 95% responden 

menyatakan bahwa aplikasi android deteksi dini 

penyakit DM “layak” untuk dikembangkan 

4.2.2  Diskusi pengembangan aplikasi android sebagai deteksi 

dini DM tipe 2  

Produk aplikasi deteksi dini DM yang meliputi aspek 

kesehatan umum, aktivitas fisik, kesehatan gigi dan mulut, serta gizi 

ini sudah melaui beberapa prosedur termasuk tahap revisi ahli dan 

uji coba. Sehingga produk ini layak dikembangkan karena 

berdasarkan ahli dan responden uji coba lebih dari 50% 

berpendapat dari segi materi, tampilan, dan kebermanfaatannya 

sudah sesuai dengan fungsi aplikasi tersebut.  

Telah diketahui bahwa DM merupakan salah satu penyakit 

yang underdiagnosed dimana 30% penderita DM sering tidak 

menyadari penyakitnya dan pada saat diagnosis ditegakkan, sekitar 

25% sudah menderita komplikasi mikrovaskular (Kemenkes RI, 

2014:4). Deteksi dini DM bertujuan untuk mencegah penyakit DM 

serta komplikasi dan kematian akibat DM (Animaw & Seyoum, 

2017:3; Aripko et.al., 2018:7). Deteksi dini DM dapat dilakukan 

berdasarkan beberapa faktor, seperti latihan fisik, ada atau tidaknya 

tanda dan gejala, riwayat medis, faktor risiko, laporan darah, dan 

lain-lain (Ambilwade et.al., 2014:649).  

Pemilihan aspek pertanyaan dalam aplikasi deteksi dini 

penyakit DM ini berdasarkan faktor risiko serta tanda dan gejala 

DM. Pada aspek kesehatan umum pertanyaan yang ditampilkan 

seperti kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, tingkat stres, 
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kondisi pernafasan, berat badan, kesehatan mata dan kulit, serta 

ada tidaknya kerabat dengan penyakit DM dan pertanyaan tersebut 

merupakan beberapa faktor risiko DM (Wu dkk., 2014:95; Holst 

dkk., 2017:1; Tjekyan, 2014:90; Musradinur, 2016:184-185; 

Fatimah, 2015:96).  

DM identik dengan mulut kering, kerusakan gigi, penyakit 

periodontal dan gingivitis, kandidiasis oral, burning mouth syndorm 

(BMS), gangguan rasa, dan disfungsi kelenjar saliva (Albert, et.al., 

2012:6). Hasil penelitian Obradors et.al. (2017:586) mendapatkan 

hasil bahwa penyakit periodontal, lesi periapikal, xerostomia dan 

gangguan rasa ditemukan pada pasien DM. Hal inilah yang menjadi 

pertimbangan aspek kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu 

parameter deteksi dini DM. 

Aspek aktivitas fisik perlu menjadi pertimbangan untuk 

mengetahui berapa peluang seseorang menderita DM. Hal ini 

dikarenakan Aktivitas fisik yang rendah  atau cenderung bergaya 

hidup sedentari lebih berisiko menderita DM daripada aktivitas fisik 

yang berat (Nurayati & Adriani, 2017:82; Smith dkk, 2016:2527; 

Trisnawati & Setyorogo, 2013:9).  

Pemilihan aspek gizi sebagai salah satu parameter untuk 

deteksi dini DM dikarenakan pola makan yang tidak teratur dapat 

meningkatkan prevalensi penyakit degeneratif termasuk DM 

(Susanti & Bistara, 2018:30). Menurut Nur et.al (2016:149), pola 

makan makanan yang manis, asin, dan berlemak berhubungan 

signifikan dengan kejadian DM.  

Tampilan pada aplikasi ini menggunakan konsep yang 

sederhana agar mudah digunakan. Dimana sasaran uji coba adalah 

usia dewasa 45-54 tahun sehingga tidak perlu menggunakan 

tampilan dengan berbagai warna. Warna dasar yang digunakan 

pada aplikasi ini adalah warna biru cerah karena warna cerah dinilai 

dapat menarik perhatian mata. Sedangkan warna huruf pada 
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aplikasi adalah hitam agar kontras dengan warna dasar aplikasi 

agar mudah dibaca (Amalia, 2013:3-4) 

Penelitian untuk mengembangkan aplikasi deteksi dini DM 

ini memang tidak menggunakan cara konvensional. Hal ini 

dikarenakan teknologi yang berkembang sangat pesat khususnya 

smartphone yang hampir semua menggunakan sistem informasi 

android (Agustian et.al., 2015:570). Berkembangnya sistem android 

membuat beberapa peneliti dan pengembang mulai meembuat dan 

mngembangkan sistem informasi kesehatan berbasis android baik 

untuk deteksi dini penyakit, diagnosis penyakit,  portal konsultasi,  

alarm perawatan pasien, dan lainnya (Nahkoda, et.al., 2016: 400; 

Kahn, 2010:9).  

Aplikasi pada smartphone memang memiliki peran penting 

pada pengguna dalam aspek edukasi kesehatan atau 

menyampaikan informasi seputar kesehatan (Mosa,et.al., 2012:1). 

Mayoritas masyarakat biasa mengakeses informasi kesehatan 

secara online untuk mengatur kondisi kesehatannya (Kahn, 2010:4) 

Oleh karena itu selain untuk deteksi dini, di dalam aplikasi ini 

terdapat menu informasi yang berisi upaya promotif dan preventif 

DM.  Adanya aplikasi skoring risiko DM dapat mendorong orang 

yang berisiko tinggi terhadap DM untuk mengubah hidupnya dan 

merubah gaya hidupnya (Leung, et.al., 2018:2).  

Melalui aplikasi ini, nilai risiko DM dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi subyek dengan risiko tingggi DM dimana nilai 

tersebut diperoleh dalam waktu yang singkat tanpa bantuan dari 

tenaga kesehatan profesional, dan hasilnya dikombindasikan 

dengan rekomendasi perubahan gaya hidup (Kowall et.al., 2017:9). 

Sehingga populasi berisiko dapat meningkatkan kualitas hidupnya 

melalui informasi yang adekuat dari teknologi mobile sehingga 

memodifikasi gaya hidupnya menjadi lebih baik (Aripko et.al., 

2018:7). 
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Mosa et.al. (2012:5) berpendapat bahwa diagnosis penyakit 

berbasis aplikasi android sangat membantu untuk mengurangi 

biaya perawatan. Hal ini didukung dengan pendapat Kahn (2010:7) 

bahwa monitoring kesehatan melalui aplikasi smartphone dapat 

membantu untuk mengurangi biaya yang berkaitan dengan  

penyakit kronik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup 

seseorang.  

Penggunaan sistem elektronik pada manajemen kesehatan 

menjadi sangat populer saat ini dan berguna untuk pencegahan, 

manajemen dan treatment penyakit. Akan tetapi ada beberapa 

atribut yang harus diperhatikan untuk membuat platform atau 

sebuah sistem elektronik yakni pengaturan yang mudah, 

penggunaan yang mudah, dan bahasa (Aripko et.al., 2018:2). 

Sehingga untuk mengembangkan produk memerlukan validasi dari 

para ahli untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien.   

Penelitian pengembangan yang telah melalui proses 

validasi ahli media dan ahli materi ini dinyatakan layak sebagai 

aplikasi deteksi dini penyakit DM berdasarkan hasil validasi dan uji 

coba. Penelitian pengembangan yang serupa juga dilakukan oleh 

Leung et.al. (2018:2) tentang aplikasi skor risiko DM dinyatakan 

layak dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi populasi berisiko  

Aplikasi berbasis smartphone saat ini memang memberikan 

beberapa kemudahan dalam bidang penelitian. Pertama, tersedia 

murah dan terintregasi ke ponsel atau smartphone sehingga 

memungkinkan para peneliti untuk melakukan pendekatan 

multidisiplin dalam model penelitian. Kedua, smartphone sudah 

tersebar luas dan mudah diprogram. Ketiga penyebaran aplikasi 

secara luas sangat mudah sehingga pengumpulan data bisa 

menjadi tidak terbatas (Baig et.al., 2015:24). Menggunakan 

teknologi perangkat mobile dapat menghasilkan teknik yang mudah 

diakses, terjangkau, memungkinkan analisis real-time, dan 

melakukan penilaian (Gobin & Louison, 2017:9). Selain menghemat 
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waktu dan biaya, dari segi privasi mobile-phone menjadi alat yang 

penting yang berkaitan dengan kesehatan dimana memiliki 

keuntungan bagi penggunanya seperti meningkatnya perasaan 

aman (Isakovic,et.al., 2016:2). Smartphone berbasis sistem 

pemantauan dianggap layak dalam peningkatan mutu kualitas 

kesehatan dan sebagian besar sistem berfokus pada menangkap 

informasi kondisi kesehatan spesifik dan aktivitas fisik pengguna 

(Baig et.al., 2015:33).  

Akan tetapi disamping ada kemudahan dalam 

menggunakan teknologi untuk melakukan deteksi dini suatu 

penyakit juga terdapat kelemahan dalam menggunakan aplikasi 

android untuk deteksi dini suatu penyakit. Ditinjau dari segi 

kemudahan akses, sistem aplikasi yang dikembangkan deteksi dini 

penyakit DM ini menggunakan sistem operasi android dan didesain 

untuk smartphone. Aplikasi ini dapat berjalan pada android API level 

8 (Android 2.2 Froyo) sampai API level 19 (Android 4.4 KitKat). 

Sehingga aplikasi ini terbatas pada pengguna android dan tidak 

dapat diakses pada sistem iOS. Selain itu, dari segi konten aplikasi 

ini hanya dapat memberikan seberapa persen seseorang berisiko 

terhadap DM dan tidak dapat memberikan gambaran tipe DM mana 

yang lebih berisiko. 

 

4.3. Pengembangan  Pelayanan Interaktif Penderita DM Tipe 2 

Berbasis Aplikasi Android  

4.2.1 Hasil Pengembangan Pelayanan Interaktif Penderita DM 

Tipe 2 Berbasis Aplikasi Android 

1. Validasi Ahli Media 

 Persentase penilaian ahli media yang meliputi aspek 

kualitas tampilan, kualitas teknis, audio dan video, adalah 

93,75% yang  dapat dikategorikan sangat layak digunakan 

sebagai aplikasi deteksi dini penyakit DM. Hasil penilaian ahli 
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media dapat dilihat pada tabel 4.20. Saran yang berikan oleh 

ahli media adalah sebagai berikut: 

a. Perlu tambahan fitur lokasi pengguna dan layanan (klinik, 

konsultan, dan medis) 

b. Diperlukan pemutakhiran database dan history 

c. Segera di launching untuk melihat respon pengguna 

Tabel 4.20 Penilaian Ahli Media 
No Aspek Indikator Skor 

1 Kualitas 
Tampilan 

Kegunaan tombol  4 

2  Tampilan aplikasi 4 

3  Pilihan huruf 4 

4  Pilihan warna 4 

5  Kesesuaian antara desain huruf dan 
media 

4 

6  Pemilihan gambar 3 

7  Pilihan menu praktis 4 

8 Kualitas Teknis Tingkat kemudahan penggunaan 
menu 

4 

9  Kejelasan menu dalam penggunaan 4 

10  Kemudahan dalam memahami 
hierarki menu 

4 

11  Kemudahan dalam mengoperasikan 
menu 

4 

12  Kejelasan informasi dalam menu 4 

13 Audio Kualitas suara 3 

14  Kecepatan penerimaan suara 3 

15 Video Kualitas gambar dalam video 4 

16  Kecepatan penerimaan video 4 

 

2. Validasi Ahli Materi 

a. Ahli Kesehatan Umum 

Persentase penilaian ahli kesehatan umum yang meliputi 

aspek penyajian materi dan penggunaan, adalah 98,08% 

yang  dapat dikategorikan sangat layak digunakan sebagai 

aplikasi deteksi dini penyakit DM. Hasil peneilaian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.21. Saran yang berikan oleh ahli materi 

adalah sangat disarankan untuk dipublikasikan sebagai 

aplikasi deteksi dini penyakit DM. 
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Tabel 4.21 Penilaian Ahli Kesehatan Umum 

No Aspek Indikator Skor 

1 Penyajian materi Kesesuaian informasi bagi pengguna 4 

2  Kesesuaian bahasa yang digunakan 4 

3  Organisasi materi 4 

4  Keterkaitan antar materi 4 

5  Penyimpanan data 4 

6  Kerahasiaan data pengguna 4 

7  Kesesuaian data ahli dengan menu 4 

8 Penggunaan Kemudahan penggunaan bagi ahli 4 

9  Kemudahan pendaftaran bagi ahli 4 

10  Kepraktisan syarat yang diajukan bagi 
ahli 

4 

11  Kepraktisan menu chatting bagi ahli 4 

12  Kepraktisan menu video bagi ahli 3 

13  Kemudahan dalam mengoperasikan 
menu bagi ahli 

4 

b. Ahli Gizi 

Persentase penilaian ahli gizi yang meliputi aspek 

penyajian materi dan penggunaan, adalah 86,54% yang  

dapat dikategorikan sangat layak digunakan sebagai aplikasi 

deteksi dini penyakit DM. Penilaian ahli gizi dapat dilihat pada 

tabel 4.22. Saran yang berikan oleh ahli materi adalah perlu 

adanya guideline dalam penggunaan aplikasi tersebut. 

Tabel 4.22 Penilaian Ahli Kesehatan Gizi 

No Aspek Indikator Skor 

1 Penyajian 
materi 

Kesesuaian informasi bagi pengguna 4 

2  Kesesuaian bahasa yang digunakan 4 

3  Organisasi materi 3 

4  Keterkaitan antar materi 4 

5  Penyimpanan data 3 

6  Kerahasiaan data pengguna 3 

7  Kesesuaian data ahli dengan menu 3 

8 Penggunaan Kemudahan penggunaan bagi ahli 4 

9  Kemudahan pendaftaran bagi ahli 4 

10  Kepraktisan syarat yang diajukan bagi 
ahli 

4 

11  Kepraktisan menu chatting bagi ahli 3 

12  Kepraktisan menu video bagi ahli 3 

13  Kemudahan dalam mengoperasikan 
menu bagi ahli 

3 
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Hasil validasi para ahli selanjutnya di revisi dan siap 

untuk dilakukan uji coba produk kepada pengguna. Adapaun 

hasil uji coba produk tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (Non DM) 

Berdasarkan hasil analisis pada kelompok kecil, diketahui 

bahwa 74% responden menyatakan bahwa aplikasi ini jelas, 

mudah, dan sesuai untuk digunakan sedangkan 25% 

responden menyatakan bahwa aplikasi ini sangat jelas, 

sangatmudah dan sangat sesuai untuk digunakan. Hasil 

kuisioner uji coba kelompok kecil dapat dilihat pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (Non DM) 

Kategori N % 

Sangat jelas 2 25 

Jelas 7 74 

Tidak jelas 1 1 

Sangat tidak jelas sekali 0 0 

Total 10 100 

b. Hasil Uji Coba Kelompok besar  (DM) 

Berdasarkan hasil analisis pada kelompok sasaran 

sebesar 77% responden menyatakan bahwa aplikasi ini jelas, 

mudah dan sesuai untuk digunakan sedangkan sebesar 17% 

responden menyatakan bahwa aplikasi ini sangat jelas, 

sangat mudah dan sangat sesuai untuk digunakan. Hasil 

kuisioner uji coba kelompok sasaran dapat dilihat pada tabel 

4.24. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Coba Kelompok Sasaran 

Kategori N % 

Sangat jelas 5 17 

Jelas 23 77 

Tidak jelas 2 6 

Sangat tidak jelas sekali 0 0 

Total 30 100 
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c. Hasil Evaluasi Keseluruhan 

Berdasarkan tabel diatas sebesar 78% responden 

menyatakan bahwa aplikasi ini jelas mudah, dan sesuai untuk 

digunakan sedangkan sebesar 19% responden menyatakan 

bahwa aplikasi ini sangat jelas, sangat mudah, sangat sesuai 

untuk digunakan. Hasil kuisioner uji coba kelompok sasaran 

dapat dilihat pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Hasil Evaluasi Keseluruhan 

Kategori N % 

Sangat jelas 8 19 

Jelas 31 78 

Tidak jelas 2 5 

Sangat tidak jelas sekali 0 0 

Total 40 100 

 

4.2.2 Diskusi pengembangan pelayanan interaktif penderita 

DM tipe 2 berbasis aplikasi android 

Konsep digital health saat ini sudah mulai berevolusi 

(Mathews et.al., 2019). Sekitar 50.000 aplikasi terkait kesehatan 

telah tersedia di perangkat mobile dan diantaranya dapat digunakan 

secara gratis (Yousaf et.al., 2019).  Inovasi digital ini memberikan 

berbagai keuntungan, salah satunya adalah kemudahan dalam 

mengumpulkan data terbaru untuk melakukan pengukuran secara 

efektif yang nantinya akan berdampak pada kebijakan kesehatan 

(Graham et.al., 2016). Salah satunya inovasi digital adalah deteksi 

dini DM yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode yang berbeda dan beragam tes faktor risiko, misalnya 

deteksi dini berbasis android (Fijacko, et.al., 2015). Sebelum 

diciptakan aplikasi berbasis android, American Diabetes 

Association (ADA) telah mengembangkan kalkulator online untuk 

mengetahui seberapa besar risiko DM yang dimiliki seseorang dan 

dapat diakses melalui official website ADA dimana perhitungan 

risiko DM diukur melalui beberapa pertanyaan sederhana dan 
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penentuan besar kecilnya risiko dilihat dari akumulasi poin jawaban 

pengguna (Bang et.al., 2013). 

Memiliki tujuan yang sama seperti aplikasi yang 

dikembangkan oleh ADA, studi pengembangan aplikasi deteksi dini 

DM ini telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari uji coba, 

validasi, dan revisi produk. Hal ini dikarenakan validasi dengan 

standar  tinggi untuk diperlukan untuk memastikan kualitas dari alat 

tersebut. Sehingga didapatkan tingkat kemampuan aplikasi sebagai 

media yang bermakna, akurat, dan memberikan informasi yang 

tepat kepada pengguna (Ventola et.al., 2014). Selain itu, proses 

validasi bertujuan untuk memastikan produk yang dikembangkan 

dapat memenuhi tujuan penggunaan produk (Mathews et.al., 2019). 

Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa aplikasi deteksi dini DM 

dinyatakan layak sebagai aplikasi deteksi dini DM.  

Aplikasi ini mendapatkan penilaian sebesar 93,75% dari ahli 

media yang dapat dikategorikan sangat layak digunakan sebagai 

aplikasi deteksi dini penyakit DM. Ahli media menilai produk melalui 

empat aspek yakni kualitas tampilan, kualitas teknis, audio dan 

video.  Pada aspek kualitas tampilan, ahli media diminta menilai 

produk dari kegunaan tombol, tampilan aplikasi, pilihan huruf, 

pilihan warna, kesesuaian antara desain huruf dan media, pemilihan 

gambar, serta pilihan menu praktis. Ketertarikan seseorang pada 

sebuah media dapat dilihat dari desain, warna, huruf, dan isi atau 

pesan informasi yang dikandung (Amalia, 2014). Fijacko et.al juga 

berpendapat bahwa pengembang aplikasi kesehatan harus 

memberikan perhatian khusus pada desain aplikasi seperti 

visualisasi, ukuran huruf, dan ukuran tombol (Fijacko, et.al., 2015).  

Tampilan aplikasi merupakan point penting yang berhubungan erat 

dengan konsep penyampaian pesan kepada pengguna, menurut 

Arsyad, kombinasi elemen yang berfungsi secara bersama-sama 

dapat memudahkan penyampaian pesan kepada pengguna 

(Arsyad, 2011).  



94   |   Rara Warih Gayatri, dkk 

Sedangkan pada aspek kualitas teknis, ahli media diminta 

menilai produk berdasarkan tingkat kemudahan penggunaan menu, 

kejelasan menu dalam penggunaan, kemudahan dalam memahami 

hierarki menu, kemudahan dalam mengoperasikan menu, dan 

kejelasan informasi dalam menu. Studi yang dilakukan oleh Teo 

et.al  memperoleh hasil bahwa pengguna aplikasi skrinning 

kesehatan menginginkan aplikasi yang memiliki fitur yang mudah 

digunakan, kemudahan dalam mengoperasikan, dan adanya 

konektivitas sosial (Teo et.al., 2017).  

Indikator audio yang dinilai oleh ahli media adalah kualitas 

suara dan kecepatan penerimaan suara. Sedangkan kualitas 

gambar dalam video dan kecepatan penerimaan video merupakan 

indikator penilaian dalam aspek video.  Selain teks, aplikasi 

seharusnya menyajikan gambar maupun video agar pesan 

kesehatan mudah tersampaikan kepada pengguna (Teo et.al., 

2017). Menurut Komala video memudahkan penerimaan informasi 

melalui keterlibatan indra penglihatan dan pendengaran pengguna 

untuk menerima dan mengolah informasi sehingga akan lebih 

mudah disimpan dalam ingatan (Komala et.al, 2006).  

Sebuah produk kesehatan harus melibatkan ahli untuk 

melakukan validasi, hal tersebut bertujuan membandingkan produk 

dengan standar perawatan kesehatan baik pencegahan, deteksi, 

dan manajemen (Mathews et.al, 2019). Pengembangan produk ini 

mendapatkan penilaian ahli kesehatan umum sebesar 98,08% dan 

ahli gizi sebesar 86,54%, ahli materi menilai produk dari dua aspek 

yakni penyajian materi dan penggunaan. Aspek penyajian materi 

terdiri dari beberapa indikator yakni kesesuaian informasi, 

kesesuaian bahasa, organisasi materi, keterkaitan antar materi, 

penyimpanan data, kerahasiaan data pengguna, dan kesesuaian 

data ahli dengan menu. Aplikasi pada smartphone memberikan 

kesempatan kepada seseorang untuk menilai risiko penyakit DM 

yang dimiliki, serta mereka dapat mempelajari cara mengurangi 
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risiko tersebut melalui informasi yang didapatkan dari aplikasi 

tersebut (Fijacko et.al., 2015). Sebuah aplikasi kesehatan harus 

terpercaya dan dapat menyimpan informasi pribadi maupun riwayat 

medis pengguna dengan aman (Teo et.al., 2017). Bahasa 

merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam 

mengembangkan produk kesehatan, karena bahasa adalah 

prediktor yang signifikan dalam menyampaikan pesan kesehatan 

(Johnstone & Kanitsaki, 2006). Sehingga aplikasi seharusnya ada 

pilihan bahasa yang dikehendaki oleh pengguna (Teo et.al., 2017). 

Penilaian aspek penggunaan meliputi kemudahan 

penggunaan dan kemudahan pendaftaran bagi ahli, kepraktisan 

syarat yang diajukan, kepraktisan menu chatting, kepraktisan menu 

video, dan kemudahan dalam mengoperasikan menu. Studi yang 

dilakukan oleh Teo et.al, memperoleh hasil bahwa pengguna 

aplikasi skrinning kesehatan menginginkan aplikasi yang memiliki 

fitur yang mudah digunakan, kemudahan dalam mengoperasikan, 

dan adanya konektivitas sosial. Selain itu, pengguna tidak hanya 

menginginkan informasi dari aplikasi secara satu arah, namun 

pengguna lebih suka apabila ada umpan balik secara individual 

misalnya berupa saran atau masukan terkait kondisi kesehatan 

(Teo et.al., 2017). 

Ada beberapa masukan dari ahli untuk meningkatkan 

kualitas produk. Ahli media memberikan masukan untuk 

menambahkan fitur lokasi dan layanan pada aplikasi. Hal ini akan 

menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan ahli 

materi sangat menyarankan untuk menambahkan menu panduan 

dalam aplikasi dan telah ditindaklanjuti oleh tim pengembang 

dengan menambahkan menu tersebut. Setelah melalui proses uji 

coba, validasi, dan revisi produk aplikasi deteksi dini DM ini dinilai 

layak digunakan. 

Aplikasi deteksi dini DM memiliki banyak kelebihan mulai 

dari tampilan yang menarik, dan memiliki fitur yang mudah 
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digunakan. Tujuan dari diciptakan aplikasi smartphone adalah 

untuk menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat yang mudah 

dijangkau (Yousaf et.al., 2019). Perkembangan smartphone saat ini 

sangat cepat dan penggunaannya sudah menyebar luas dengan 

cepat (Graham et.al., 2016). Aplikasi ini dikembangkan pada sistem 

android dikarenakan sistem android dinilai lebih memiliki hasil yang 

signifikan daripada sistem iOS terkait dengan jumlah pengguna 

(Peischl & Holzinger, 2016). Studi yang dilakukan oleh Teo et.al. 

menyatakan bahwa aplikasi harus berisi informasi terkini dan 

berasal dari sumber yang kredibel seperti pemerintah atau badan 

profesional (Teo et.al., 2017). Oleh karena itu, aplikasi deteksi dini 

DM dilengkapi menu konsultasi dimana pengguna dapat melakukan 

komunikasi dua arah dengan ahli melalui fitur chatting. Adanya fitur 

chatting dalam aplikasi mobile health menurut Garcia-Gomez et.al. 

dapat mempengaruhi tindakan pencegahan DM tipe 2 melalui 

peningkatan gaya hidup yang lebih sehat dan memberikan 

perhatian khusus pada pencegahan komplikasi DM (Garcia-Gomez 

et.al., 2015). Adanya aplikasi seperti ini sangat membantu dalam 

memelihara kesehatan dan juga melatih seseorang untuk hidup 

mandiri, terutama bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas 

kesehatan maupun memiliki keterbatasan biaya untuk melakukan 

skrining kesehatan (Yousaf et.al., 2019). 
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