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ABSTRACT

According to WHO data, predicted increase number of people with diabetes from 2004 as
many as 8.4 million people to 21.3 million people in 2030 in Indonesia. The prevalence of
DM in Padang is 21.87%. Knowledge about the disease of diabetic patients and treatment
plays an important role in controlling blood sugar. Carbohydrate and fiber intake to the
needed  of the patient can help control blood sugar levels within normal limits. This study
aims to determine the relationship of knowledge about diabetes, carbohydrate and fiber intake
with blood glucose levels in Type II diabetic patients.

This study used a cross-sectional study design, in patients with type II diabetes mellitus who
came to a special clinic Hospital Dr. M. Djamil Padang as many as 46 people, conducted in
September 2013 to June 2014. Data collected is the consumption of carbohydrates, and fiber
through interviews using Semi Quantitative – Food Frequency format, knowledge through
interviews using a questionnaire, and blood glucose levels respondent through medical
record. Analysis of the data using univariate and bivariate analysis with the Chi-square test
with 95% CI (0.05).

This study found that patients with type II diabetes under control as much as 76.1% of GDP.
While high carbohydrate consumption as much as 97.8%, which is less fiber consumption as
much as 87.0%, and respondents with less knowledge 85.7%. This study found that there is a
significant relationship between knowledge of the blood glucose levels (p> 0.05)

There needs to be further research on other variables that affect the blood glucose levels of
Type II diabetic patients.
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ABSTRAK

Menurut data WHO prediksi kenaikan jumlah penderita DM dari tahun 2004 sebanyak 8,4
juta jiwa menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030 di Indonesia. Prevalensi DM di Kota
Padang adalah 21,87%. Pengetahuan pasien diabetes tentang penyakit DM dan terapinya
memegang peranan penting dalam mengontrol gula darah. Asupan karbohidrat dan serat
dengan kebutuhan pasien dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dalam batas
normal. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang DM,
asupan karbohidrat dan serat dengan kadar glukosa darah pada pasien DM Tipe II.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study, pada pasien diabetes mellitus tipe II
yang datang ke poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang sebanyak 46 orang, dilakukan
pada September 2013-Juni 2014. Data yang  dikumpulkan adalah konsumsi karbohidrat, dan
serat melalui wawancara dengan menggunakan format Semi Quantitative – Food Frequency,
pengetahuan melalui wawancara menggunakan kuesioner, dan kadar glukosa darah
responden melalui pencatatan rekam medis. Analisa data menggunakan analisa univariat dan
analisa bivariat dengan uji Chi-Square dengan Cl 95% (0,05).

Penelitian ini menemukan bahwa pasien DM tipe II dengan GDP terkendali sebanyak 76,1%.
Sedangkan konsumsi karbohidrat yang tinggi sebanyak 97,8%, konsumsi serat yang kurang
sebanyak 87,0%, dan responden dengan pengetahuan yang kurang 85,7%. Penelitian ini
menemukan bahwa terdapat  hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kadar
glukosa darah (p>0,05)

Diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai variabel lain yang mempengaruhi kadar
glukosa darah pasien DM Tipe II.

Kata Kunci (Key Word) : Karbohidrat, Serat, Pengetahuan, Glukosa Darah
Daftar Pustaka (23) (1993-2013)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan di segala segi yang terjadi di dunia diikuti dengan adanya

pergeseran pola penyakit yang awalnya didominasi oleh penyakit menular dan infeksi,

digantikan dengan penyakit degeneratif. Salah satu penyakit degeneratif yang mengalalami

peningkatan adalah Diabetes Mellitus (DM).1

Laporan status global pada Non-Communicable Disease (NCD) World Health

Organization (WHO) tahun 2010 melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur

di dunia adalah karena PTM (Penyakit Tidak Menular). Diabetes mellitus menduduki

peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes

dan 4% meninggal sebelum usia 70 tahun.2

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik. Menurut American Diabetes

Association (ADA),3 DM merupakan suatu penyakit kelainan metabolik dengan

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau

keduanya. Prevalensi diabetes mellitus menurut WHO yang dikutip Perkeni3 memprediksi

untuk Indonesia kenaikan jumlah pasien diabetes mellitus dari 8,4 juta pada tahun 2004

menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030.

Menurut survai yang dilakukan WHO1, diabetes mellitus di Indonesia menempati

urutan keempat dengan jumlah terbesar di dunia setelah India, Cina dan Amerika Serikat.

Sesuai data Departemen Kesehatan RI, pasien diabetes rawat inap dan rawat jalan di rumah

sakit menempati urutan pertama dari seluruh penyakit endokrin.

Sebagian peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus tipe-2 karena kurangnya

pengetahuan tentang pengelolaan DM. Pengetahuan pasien tentang pengelolaan DM sangat

penting untuk mengontrol kadar glukosa darah. Penderita DM yang mempunyai



pengetahuan yang cukup tentang diabetes, kemudian selanjutnya mengubah perilakunya,

akan dapat mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga dapat hidup lebih lama.4

Pengetahuan dan perilaku penderita diabetes melitus berperan dalam mengurangi

terjadinya komplikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati5 tahun 2009, didapatkan

adanya hubungan antara pengetahuan tentang penyakit dengan motivasi dalam mencegah

terjadinya komplikasi pada penderita diabetes melitus di Puskesmas Kartasura. Penelitian

serupa juga dilakukan oleh Suparni pada tahun 2005 di rumah sakit dr. Moewardi

Surakarta,6 dimana pengetahuan pasien yang rendah adalah sebesar 26,67%. Pada

penelitiannya Suparni menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan pasien

dengan kadar glukosa darah pasien DM tipe-2 di rumah sakit tersebut.

Menurut penelitian Ratnasari,7 pasien DM rawat jalan di Poli Penyakit Dalam RSUD

Dr. Moewardi Surakarta sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan rendah

yaitu 51,61%. Tingkat pengetahuan yang rendah akan dapat mempengaruhi pola makan

yang salah sehingga menyebabkan kegemukan, yang akhirnya mengakibatkan kenaikan

kadar glukosa darah. Diperkirakan sebesar 80-85% penderita DM tipe 2 mengalami

kegemukan. Hal ini terjadi karena tingginya asupan karbohidrat dan rendahnya asupan

serat.8

Menurut Basuki,9 penderita diabetes mellitus dianjurkan menganut pola makan

seimbang, akan tetapi dari hasil penelitian terhadap penderita DM, ternyata 75% tidak

mengikuti pola makan atau diet yang dianjurkan. Hasil penelitian Prabowo pada tahun 2004

menunjukkan bahwa konsumsi serat pada penderita DM di RSUD dr. Moewardi Surakarta

masih kurang dari angka yang dianjurkan, dengan rata-rata konsumsi serat 13,22 gram per

hari.

Salah satu upaya pencegahan DM adalah dengan perbaikan pola makan melalui

pemilihan makanan yang tepat. Semakin rendah penyerapan karbohidrat, semakin rendah



kadar glukosa darah. Kandungan serat yang tinggi dalam makanan akan mempunyai indeks

glikemik yang rendah sehingga dapat memperpanjang pengosongan lambung yang dapat

menurunkan sekresi insulin dan kolesterol total dalam tubuh.8

Diet rendah serat dan indeks glikemik yang tinggi berhubungan dengan peningkatan

risiko DM. Diet tinggi lemak akan mempengaruhi resistensi insulin dan risiko DM.

Konsumsi serat yang cukup dapat menurunkan kadar kolesterol, dan memperbaiki profil

gula darah.1

Serat dalam jumlah cukup mampu menjaga kestabilan kadar gula darah penderita

karena serat dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Serat dapat melancarkan dan

meningkatkan fungsi saluran cerna. Dengan semakin meningkatnya fungsi saluran cerna

maka metabolisme akan semakin baik. Artinya, akan semakin banyak gula yang digunakan

sebagai energi oleh tubuh sehingga pelepasan gula ke dalam aliran darah dapat dicegah.1

Serat selain dapat meningkatkan metabolisme tubuh juga dapat menghambat pelepasan

gula ke dalam aliran darah dengan meningkatkan fungsi saluran cerna. Dengan dihambatnya

pelepasan gula darah ke dalam aliran darah, maka kadar gula dalam darah dapat dikontrol5.

Beberapa sumber serat yang baik bagi penderita DM adalah bengkuang, brokoli, buncis, dan

kangkung.6

Berdasarkan data prevalensi yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun

2012, diketahui bahwa kejadian diabetes mellitus di Padang memiliki prevalensi 21.87%.

sedangkan data dari medical record RSUP dr. M. Djamil Padang tahun 2010, jumlah pasien

diabetes mellitus yang berkunjung adalah 239 orang yang merupakan peringkat ke-2 dari 10

besar penyakit yang dirawat di RSUP dr. M. Djamil Padang. Sedangkan pada tahun 2011

jumlah pengunjung poliklinik khusus penyakit dalam dengan keluhan diabetes  mellitus

adalah 231 orang. Dimana jumlah ini juga masuk peringkat kedua dari 10 besar penyakit

yang dirawat di RSUP dr. M. Djamil Padang.



Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang

berhubungan dengan pola konsumsi serat pada pasien diabetes mellitus tipe 2, yaitu

Hubungan Asupan Serat dan Pengetahuan dengan Kadar Gula Darah pada Pasien

Diabetes Mellitus Tipe 2 yang Menjalani Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Pusat

Dr. M. Djamil Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka, peneliti ingin mengetahui apakah ada

hubungan konsumsi serat dan pengetahuan dengan kadar gula darah pada pasien diabetes

mellitus tipe 2 yang menjalani rawat jalan di rumah sakit M. Djamil Padang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan konsumsi serat dan pengetahuan dengan kadar glukosa

darah puasa pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani rawat jalan di rumah

sakit M. Djamil Padang.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya distribusi frekuensi pasien DM tipe-2 berdasarkan kadar glukosa darah

puasa di poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.

b. Diketahuinya distribusi frekuensi pasien DM tipe-2 berdasarkan konsumsi karbohidrat

di poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.

c. Diketahuinya distribusi frekuensi pasien DM tipe-2 berdasarkan konsumsi serat di

poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.

d. Diketahuinya distribusi frekuensi pasien DM tipe-2 berdasarkan pengetahuan di

poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.

e. Diketahuinya hubungan asupan karbohidrat dengan kadar glukosa darah puasa pada

pasien DM tipe-2 di poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.



f. Diketahuinya hubungan konsumsi serat dengan kadar glukosa darah puasa pada

pasien DM tipe-2 di poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.

g. Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan kadar glukosa darah puasa pada pasien

DM tipe-2 di poliklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pasien

Sebagai bahan masukan bagi penderita diabetes mellitus mengenai pengaruh

konsumsi karbohidrat, serat, dan pengetahuan dengan kadar glukosa darah.

2. Bagi Institusi

Sebagai masukan bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam menambah informasi

tentang hubungan hubungan konsumsi karbohidrat, serat, dan pengetahuan dengan kadar

glukosa darah pasien Diabetes Mellitus tipe II.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan mengembangkan kemampuan di

bidang penelitian dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah serta bahan masukan bagi

penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang mendukung,maka ruang lingkup

penelitian yaitu mencakup Konsumsi Karbohidrat, Serat, Pengetahuan dan

hubungannya dengan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2

yang Menjalani Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.



BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Diabetes Mellitus

a. Pengertian Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) adalah kumpulan gejala yang timbul pada yang

seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat

kekurangan hormon insulin secara absolut atau relatif.7 Diabetes mellitus

merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia

yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya.8

Hiperglikemia kronik yang pada diabetes berhubungan dengan kerusakan

jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata,

ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah. World Health Organization (WHO)

sebelumnya telah merumuskan bahwa DM merupakan sesuatu yang tidak dapat

dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat tetapi secara umum dapat

dikatakan sebagai suatu kumpulan problema anatomik dan kimiawi akibat dari

sejumlah faktor di mana didapat defisiensi insulin absolut atau relatif dan gangguan

fungsi insulin.9

DM diketahui sebagai suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan

menahun terutama pada sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam

tubuh. Gangguan metabolisme tersebut disebabkan kurangnya produksi hormon

insulin yang diperlukan dalam proses pengubahan gula menjadi tenaga serta

sintesis lemak. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya hiperglikemia, yaitu

meningkatnya kadar gula dalam darah atau terdapatnya kandungan gula dalam air

kencing dan zat-zat keton serta asam yang berlebihan.10



Patofisiologi DM berpusat pada gangguan sekresi insulin dan atau gangguan

kerja insulin. Penyandang DM akan ditemukan dengan brbagai gejala seperti

poliuria (banyak buang air kecil), polidipsia (banyak minum), polifagia (banyak

makan) dengan penurunan berat badan.11

b. Klasifikasi Diabetes Mellitus

Klasifikasi diabetes mellitus yang ada pada saat ini tidak lagi hanya

dikaitkan dengan ketergantungan terhadap insulin, namun dilihat dari berbagai

stadium klinis dan tipe etiologi penyakit DM serta kategori hiperglikemia

lainnya.11

1) Toleransi Glukosa Terganggu (TGT)

Kelompok toleransi glukosa terganggu (impaired glucose tolerance)

merupakan tahap terjadinya gangguan pada regulasi glukosa karena keadaan

ini dapat terlihat pada setiap kelainan hiperglikemia dan TGT sendiri bukan

DM.

2) Diabetes Tipe 1

DM tipe 1 ditandai oleh penurunan kadar insulin (insulinopenia) yang

disebabkan oleh destruksi sel-sel β. Pasien DM tipe 1 memerlukan insulin

untuk tettap bertahn hidup. Tanpa adanya insulin dari luar, pasien tersebut

akan mengalami  ketoasidosis, koma, dan kematian.

3) Diabetes Tipe 2

DM tipe 2 merupakan bentuk yang paling sering ditemukan dan ditandai oleh

gangguan pada sekresi serta kerja insulin. DM tipe 2 juga memiliki perubahan

multifaktorial. Mayoritas pasien DM tidak bergantung pada insulin dan

kebanyakan di antara mereka menderita diabetes pada usia dewasa. Pada DM



tipe-2 sering terdapat resistensi insulin dengan insulinopenia relatif yang

kadang-kadang pada saat-saat stres memerlukan insulin.

4) Diabetes Gestasional

DM gestasional merupakan intoleransi karbohidrat yang mengakibatkan

hiperglikemia dengan tingkat keparahan yang beragam dan deteksi pertama

kali pada saat hamil.

5) Sindrom Metabolik atau Sindrom X

Kelompok kelainan yang terdiri atas hiperglikemia, hipertensi, obesitas sentral

(obesitas pada bagian perut) dislipidemia, dan resistensi insulin sering

ditemukan. Kelompok faktor-faktor risiko untuk terjadinya penyakit

kardiovaskular ini dinamakan sindrom X atau sindrom resistensi insulin atau

sindrom metabolik. Manajemen orang dengan hiperglikemia dan ciri-ciri

sindrom metabolik lainnya tidak boleh hanya berfokus pada pengendalian

glukosa darah, tetapi juga harus meliputi berbagai strategi untuk menurunkan

faktor risiko kardiovaskuler lainnya.

c. Diagnosis Diabetes Mellitus

Tindakan diagnosis biasanya dilakukan untuk menentukan apakah seseorang

telah menderita penyakit DM atau belum. Diagnosis umunya ditegakkan

berdasarkan keluhan penderita yang khas dan adanya peninggian kadar glukosa

darah yang ditentukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium.12

d. Diet Pada Penderita Diabetes Mellitus

Tujuan diet diabetes mellitus adalah membantu pasien memperbaiki

kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih

baik. Syarat-syarat diet untuk penyakit diabetes mellitus menurut,13 yaitu:



1. Energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan BB normal, dengan

perhitungan kebutuhan 25-35 kkal/kg BBI

2. Kebutuhan protein 10-15% dari total energi

3. Lemak 20-25% dari energi total, dalam bentuk < 10% dari kebutuhan energi

total berasal dari lemak jenuh, 10% dari lemak tidak jenuh ganda, asupan

kolesterol makanan dibatasi ≤ 300 mg/hari.

4. Kebutuhan karbohidrat, sisa dari kebutuhan energi total sebanyak 60-70%

5. Penggunaan gula murni pada makanan dan minuman tidak diperbolehkan,

kecuali untuk bumbu dan pada kada gula terkontrol diperbolehkan

mengkonsumsi sebanyak 5% dari kebutuhan total

6. Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas

7. Asupan serat dianjurkan 25 gr/hari

8. Pasien DM dengan tekanan darah normal boleh mengkonsumsi natrium dalam

bentuk garam dapur 3000 mg/hari

9. Cukup vitamin dan mineral.

Sasaran pengelolaan diabetes mellitus bukan hanya glukosa darah saja, tetapi

juga termasuk faktor-faktor lain seperti berat badan, tekanan darah, dan profil

lipid.10

e. Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe II

1) Pencegahan Primer

Pencegahan primer merupakan upaya yang ditujukan pada kelompok yang

memiliki faktor risiko, yaitu mereka yang belum terkena, tetapi berpotensi untuk

menderita DM dan kelompok intoleransi glukosa. Materi pencegahan primer

terdiri dari tindakan penyuluhan dan pengelolaan yang ditujukan untuk

kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi dan intoleransi glukosa.



Materi yang diberikan dalam penyuluhan antara lain berupa program penurunan

berat badan, diet sehat, latihan jasmani, dan menghentikan rokok.9

Pencegahan primer merupakan cara pencegahan diabetes yang paling sulit

karena yang menjadi sasarannya adalah orang-orang yang belum sakit dengan

cakupan yang sangat luas. Dalam pencegahan primer ini yang bertanggung

jawab bukan hanya profesi, namun juga masyarakat dan pemerintah.11

Upaya pencegahan ini juga dapat dilakukan melaui acara-acara televisi

maupun radio, dan melalui sekolah-sekolah yang disampaikan para guru di

dalam kelasnya.11

2) Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekender adalah upaya mencegah atau menghambat

timbulnya penyulit pada pasien yang telah menderita DM. Pencegahan sekunder

ini utamanya berupa penyuluhan dan pemberian obat yang cukup dan tindakan

deteksi dini penyulit sejak awal pengelolaan penyakit DM. Pencegahan ini

ditujukan pada pasien baru. Penyuluhan harus dilakukan sejak pertemuan

pertama dan perlu selalu diulang pada setiap pertemuan berikutnya.9

Pada hakikatnya, pencegahan sekunder lebih mudah dilakukan dibanding

pencegahan primer, karena sasaran yang dituju lebih kecil. Namun, pada

kenyatannya pencegahan sekunder jauh lebih sulit untuk dilakukan, karena tidak

mudah memotivasi pasien untuk berobat teratur dan menerima kenyataan bahwa

penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Syarat untuk mencegah komplikasi adalah

kadar glukosa darah harus selalu terkendali sepanjang hari dan sepanjang

tahun.11

Dalam upaya pencegahan ini harus lebih diutamakan upaya

nonfarmakologis dulu secara maksimal, seperti diet dan berolahraga, tidak



merokok, dan lain-lain. Bila tidak berhasil baru menggunakan obat oral maupun

insulin.11

3) Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ditujukan bagi kelompok penyandang diabetes yang

telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih

lanjut. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin, sebelum

kecacatan menetap. Pada pencegahan ini keluarga dan pasien tetap diberi

penyuluhan dengan materi mengenai upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan

untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.9

Dalam upaya ini diperlukan kerja sama yang baik antara pasien dengan

dokter, maupun antara dokter ahli diabetes dengan dokter-dokter yang terkait

dengan penyakit komplikasinya. Dalam hal peran penyuluhan sangat

dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi pasien untuk mengendalikan

diabetesnya. Peran ini dibantu secara penuh oleh tenaga yang sudah dididik

untuk keperluan tersebut, yaitu penyuluh diabetes.9

2. Kadar Glukosa Darah

Zat gula yang terdapat di dalam darah digunakan dalam pembakaran untuk

mendapatkan kalori atau energi. Sebagian gula yang ada dalam darah adalah hasil

penyerapan dari usus dan sebagian lagi dari hasil pemecahan simpanan energi dalam

jaringan. Gula yang ada di usus bisa berasal dari gula yang kita makan atau dari hasil

pemecahan zat tepung yang kita makan dari nasi, ubi, jagung, kentang, roti, dan lain-

lain.18

Jumlah glukosa dalam darah tergantung kepada keseimbangan antara jumlah

yang masuk dan keluar. Glukosa masuk ke dalam darah dari tiga macam sumber.13



a. Makanan yang mengandung hidrat arang. Setelah dicerna dan diserap, jenis

makanan ini merupakan sumber glukosa tubuh yang paling penting.

b. Glikogen disimpan dalam otot dan hepar, dan dipecah untuk melepaskan

glukosa.

c. Sebagian asam amino dipecah oleh hepar untuk menghasilkan glukosa.

Tabel 1
Kadar Glukosa Darah Puasa dan Sewaktu sebagai Penyaringan dan

Diagnosis DM (mg/dl)
Bukan DM Belum Pasti DM DM

Kadar glukosa

darah sewaktu

(mg/dL)

Plasma Vena < 100 100 - 199 ≥ 200

Darah Kapiler < 90 90 – 199 ≥ 200

Kadar glukosa

darah puasa

(mg/dL)

Plasma Vena < 100 100 – 125 ≥ 125

Darah Kapiler < 90 90 – 99 ≥ 100

(Sumber: PERKENI, 2011)

Menurut dr. J. B. Suharjo B. Cahyono, SpPD, orang yang memiliki kadar

glukosa darah tinggi biasanya ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Poliphagia (selalu lapar dan ingin makan, sering makan tapi BB menurun)

2. Poliuria (sering buang air kecil, malam hari pada waktu tidur bisa buang

air kecil > 2 kali)

3. Poidipsia (rasa haus dan ingin minum terus)

4. Timbulnya gatal-gatal, terutama di sekitar kemaluan dan luka sukar

sembuh10.

Kadar gula darah puasa dalam keadaan normal adalah 80-90 mg/dl. Apabila

gula darah meningkat melebihi 100 mg/dl, maka sekresi insulin dari pankreas

dengan cepat meningkat dan kembali ke tingkat basal dalam 2-3 jam.20



Kariadi mengungkapkan bahwa terdapat 4 pilar dalam pengelolaan diabetes

mellitus yaitu, penyuluhan/edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, dan

obat/insulin. Perencanaan makan/ diet merupakan pilar terpenting bagi pengobatan

Diabetes Mellitus. Diet atau makanan diatur sesuai dengan kebutuhan sehingga

insulin yang tersedia mencukupi. Di samping itu, susunan zat gizinya sehat dan

seimbang.

3. Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan

sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Semua karbohidrat berasal dari

tumbuh-tumbuhan. Melalui proses fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan

sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbondioksida (CO2) berasal

dari udara dan air (H2O) dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat

sederhana glukosa.

Produk yang dihasilkan terutama dalam bentuk gula sederhana yang mudah

larut dalam air dan mudah diangkut ke seluruh sel-sel untuk penyediaan energi.

Sebagian dari gula sederhana ini kemudian mengalami polimerisasi dan membentuk

polisakarida. Ada dua jenis polisakarida tumbuh-tumbuhan, yaitu pati dan non-pati.

Pati adalah bentuk simpanan karbohidrat berupa polimer glukosa yang dihubugkan

dengan ikatan glokosidik (ikatan antara gugus hidroksil atom C nomor 1 pada

molekul glukosa dengan gugus hidroksil atom C nomor 4 pada molekul glukosa lain

dengan melepas 1 mol air)21.

4. Serat

Serat makanan adalah bagian tumbuhan yang kita makan, yang tidak terurai di

dalam perut kita. Serat melewati sistem pencernaan kita tanpa dicerna. Serat



memiliki peran yang penting bagi kesehatan pencernaan, dan mencegah kondisi-

seprti penyakit jantung, diabetes, konstipasi, obesitas, dsb.13

Dengan menggunakan analisis kimia modern, serat dapat dibagi menjadi tiga

kelompok utama:13

a. Selulosa. Selulosa adalah polisakarida yang merupakan tipe serat yang paling

umum dijumpai. Benang-benang serat yang panjang dan ulet memberikan bentuk

serta kekakuan pada tanaman, dan akan menyelip di antara gigi-gigi manusia.

Sayuran merupakan sumber makanan yang kaya akan selulosa.

b. Pektin, gum, dan musilago pada tanaman. Bahan-bahan serat ini memiliki

komposisi yang serupa. Bahan tersebut semuanya merupakan polisakarida non-

selulosa tetapi dengan fungsi yang berbeda-beda di dalam tanaman.

c. Lignin. Lignin merupakan serat yang memberikan bentuk, struktur dan kekuatan

yang khas bagi kayu tanaman. Lignin bukanlah komponen penting dalam diet

manusia.

Serat dikategorikan menjadi 2 jenis:

a. Tidak larut dalam air (serat tidak larut)

Serat tidak larut (insoluble fiber). Serat jenis ini mendorong material makanan

melewati sistem pencernaan dan meningkatkan/ memperbesar massa feses, juga

membentuk feses menjadi tidak keras/lebih lembut. Feses yang lebih lembut akan

mudah dikeluarkan, sehingga terhindar dari konstipasi atau gangguan buang air

besar. Gandum, kacang-kacangan, dan sayuran adalah sumber utama yang tidak

larut.14

b. Larut dalam air (serat larut)

Serat larut (soluble fiber) membentuk material serupa jeli. Ia mampu mengikat garam

empedu yang mengandung kolesterol, untuk kemudian dikeluarkan bersamaan dengan



feses. Karena itu, semakin tinggi konsumsi serat larut, akan semakin banyak garam

empedu dan lemak yang dikeluarkan tubuh, sehingga kadar kolesterol dapat

dikendalikan. Serat larut bisa diperoleh antara lain pada buah-buahan, seperti apel,

wortel, jeruk dan buah-buahan kelompok sitrus lainhya, oat, dan buncis.14

Selain mencegah konstipasi dan menurunkan kolesterol, serat juga bermanfaat

untuk mengontrol kadar gula darah. Khususnya serat larut, dapat memperlambat

penyerapan gula dari usus, sehingga untuk orang-orang yang menidap diabetes,

kadar gula darahnya menjadi lebih baik. Pola makan yang tinggi serat juga dapat

mngurangi risiko dari terkena penyakit diabetes tipe-2. Membantu mengurangi berat

badan (menjaga berat badan ideal). Makanan kaya serat umumnya membutuhkan

waktu pengunyahan yang lebih lama, dan  menimbulkan kesan kenyang pada

lambung sehingga keinginan untuk mengudap atau mengemilpun tidak ada.13

Fungsi serat bagi manusia:

a. Menimbulkan rasa kenyang karena serat menyerap air. Serat larut air pada

daging juga dapat memperlambat pergerakan makanan melalui saluran

pencernaan atas, sehigga menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama.

b. Mengurangi konsumsi energi dengan memindahkan lemak padat kalori.

c. Membantu mencegah konstipasi, hemoroid, dan masalah intestinal lainnya

dengan menjaga isi usus tetap lembab.

d. Berhubungan dengan mengurangi kejadian kanker usus besar. Serat larut

mengikat zat penyebab kanker dan mempercepat transit mereka melalui usus

besar. Lignin memiliki efek independen.

e. Merangsang otot saluran pencernaan sehingga mereka mempertahankan

kesehatan mereka. Hal ini untuk mencegah diverticulosis, di mana dinding usus

menjadi lemah dan tonjolan keluar di tempat-tempat tertentu.



f. Meningkatkan penanganan tubuh terhadap glukosa dengan memperlambat

pencernaan atau penyerapan karbohidrat. Makanan yang tinggi serat dimakan

untuk sarapan akan menimbulkan efek regulasi pada glukosa darah setelah

makan siang.14

5. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini  terjadi setelah orang melakukan

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang.

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan dan sikap positif, akan bertahan lama.15

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat,

yakni:

1. Tahu (know)

Tahu adalah mengingat kembali suatu materi (recall) yang telah dipelajari.

2. Memahami (comprehension)

Memahami adalah kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang

diketahui.

3. Aplikasi (application)

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari

pada situasi sebenarnya.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam

komponen-komponen yang masih dalam struktur organisasi.

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang sudah ada.



6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi

atau objek.

Pengetahuan gizi adalah mengetahui tentang cara memilih jenis,

menggunakan, mengolah dan mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan untuk

konsumsi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Pengetahuan gizi akan mempengaruhi

seseorang dalam memilih jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi.16

Penderita diabetes mellitus perlu mengetahui dan memahami penyakitnya,

serta mengapa penyakit ini perlu dikendalikan secepatnya dan seterusnya.

Penyuluhan oleh dokter/ahli gizi harus dilakukan berulang-ulang karena banyak

penderita diabetes mellitus yang pelupa.17

Salah satu kegiatan pengendalian DM yang dilakukan Kemenkes dalam

meningkatkan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan bagi pasien DM

khususnya yaitu monitoring dan deteksi dini faktor risiko DM di Posbindu (Pos

Pembinaan Terpadu) PTM dan implementasi perilaku CERDIK. Posbindu PTM

merupakan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengendalian faktor risiko DM

secara mandiri dan berkelanjutan. Saat ini sudah terdapat 7.225 Posbindu di seluruh

Indonesia. CERDIK ini mempunyai makna, Cek kesehatan secara berkala,Enyahkan

asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet sehat dan seimbang, Istirahat Cukup, Kelola

Stres.

Kementerian Kesehatan juga telah menghasilkan 13 judul buku tentang DM

antara lain pedoman, standar, petunjuk teknis dan buku saku termasuk media

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Selain itu, juga telah dilakukan

peningkatan kapasitas SDM bagi 612 orang dokter Puskesmas untuk meningkatkan



kemampuannya dalam pengendalian PTM termasuk pengendalian DM di seluruh

Indonesia.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan metode waancara terstruktur

dengan kuesioner. Kedalaman pertanyaan disesuaikan dengan karakteristik

responden. Jawaban dinilai dengan skor yaitu tahu/ tidak tahu, kurang tepat/ tahu

dengan tepat, tidak tahu/ kurang tahu/ tahu.

a. Aspek-aspek dalam pengetahuan gizi

- Pangan dan gizi (pegertian, jenis, fungsi, sumber, akibat kekurangan)

- Pangan/ gizi bayi (ASI, MPASI (Makanan Pendamping ASI), umur

pemberian, jenis)

- Pangan/ gizi balita

b. Penilaian tingkat pengetahuan gizi

- Nilai/ skor setiap jawaban dijumlahkan

- Pengkategorian tingkat pengetahuan gizi:

a) Baik jika > 80% jawaban benar

b) Cukup jika 60 – 80% jawaban benar

c) Kurang jika < 60% jawaban benar.



B. Kerangka Teori

Sumber: American Diabetes Association. Classification and Diagnosis. Diabetes care. 2013. (dengan modifikasi)

Faktor dapat
dirubah

Faktor tidak dapat
dirubah

obesitas
berdasarkan
IMT≥ 25kg/m2

Kurang
aktifitas
fisik

Diet tidak
sehat

Dislipidemia Hipertensi Riwayat
keluarga dgn
DM

Umur ≥
45 tahun

Etnik

Riwayat
melahirkan
bayi dgn
BBL >
400gr/
riwayat
pernah
DMG

Riwayat
lahir dgn
BB
rendah

Pengetahuan Diet

Pengendalian
kadar glukosa
darah

Diabetes Mellitus



C. Kerangka Konsep

D. Hipotesis

1. Ada hubungan konsumsi karbohidrat dengan kadar glukosa darah pasien Diabetes

Mellitus.

2. Ada hubungan konsumsi serat dengan kadar glukosa darah pasien Diabetes Mellitus.

3. Ada hubungan pengetahuan dengan kadar glukosa darah pasien Diabets Mellitus.

Konsumsi Serat
Kadar Glukosa

Darah

Pengetahuan
Pasien

Konsumsi
Karbohidrat



E. Definisi Operasional

NO VARIABEL
DEFENISI

OPERASIONAL
VARIABEL

CARA
UKUR

ALAT
UKUR

HASIL
UKUR

SKALA

1 Kadar Glukosa
Darah

Konsentrasi glukosa dalam
darah pasien diabetes mellitus

Uji
laboratorium
menggunakan
metode
Hagendorn
dan Jansen

Water Bath Terkendali jika:
- Kadar glukosa darah puasa

plasma vena 100 – 125
mg/dL

Tidak terkendali jika :
- Kadar glukosa darah puasa

plasma vena ≥ 126
mg/dL3

Ordinal

2 Asupan
Karbohidrat

Jumlah karbohidrat dalam
makanan yang dikonsumsi
oleh pasien diabetes mellitus
dalam satu hari.

Wawancara SQ-FFQ (Semi
Quantitative-
Food Frequency)

Jumlah asupan karbohidrat pasien
dalam 1 hari dikategorikan
menjadi:

- Tinggi ≥ 80% dari total
energi

- Cukup ≤ 80% dari total
energi.13

Ordinal

3 Konsumsi Serat Jumlah serat yang dikonsumsi
dalam makanan oleh pasien
diabetes mellitus dalam satu
hari.

Wawancara SQ-FFQ (Semi
Quantitative-
Food Frequency)

Jumlah konsumsi serat pasien
dalam 1 hari dikategorikan
menjadi:

- Cukup ≥ 25gr/hari
- Kurang <25gr/hari13

Ordinal

4 Pengetahuan Kemampuan pasien untuk
memahami penyebab
penyakit, gejala/tanda-tanda
penyakit, dan
penatalaksanaan diit yang
baik bagi pasien.

Wawancara Kuesioner Pengetahuan pasien mengenai
diabetes mellitus dikategorikan
menjadi:

- Baik ≥ 70% jawaban benar
- Kurang ≤ 60% jawaban

benar

Ordinal



BAB III
METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional study. Penelitian ini

tentang hubungan konsumsi karbohidrat, serat dan pengetahuan dengan kadar gula darah

pada pasien diabetes mellitus tipe II yang menjalani rawat jalan di RSUP dr. M. Djamil,

Padang pada tahun 2014.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di poliklinik khusus penyakit dalam RSUP dr. M.

Djamil Padang dari bulan September 2013 sampai bulan Juni 2014.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua pasien diabetes mellitus tipe II yang menjalani rawat

jalan di RSUP dr. M. Djamil Padang pada bulan penelitian.

2 Sampel

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Infinit

= 46 orang

Keterangan:

N = Jumlah populasi

d = Presisi (10%)

n = Besar sampel

/ = Nilai Z pada tingkat kepercayaan tertentu 95%

= (1 − )



P = Proporsi (21.87)

Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan  metode purposive

sampling, yaitu didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti

sendiri. Sampel diambil sebanyak 46 orang dari seluruh populasi yang datang saat

pengambilan data selama bulan Juni 2014. Kriteria sampel antara lain:

a. Penderita DM tipe 2

b. Bertempat tinggal di Kota Padang

c. Bersedia diwawancarai

d. Penderita dapat berkomunikasi dengan baik.

e. Sudah pernah mendapatkan konsultasi gizi (min. 2 kali)

f. Tidak memiliki komplikasi penyakit lain.

d. Jenis dan Cara Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat

pengukuran atau alat pengumpulan data. Data primer ini mencakup data konsumsi

karbohidrat dan serat dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan responden yang

menggunakan form SQ-FFQ (Semi Quantitative Food Frequency) dan data pengetahuan

yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan mengutip atau menyalin dari catatan medik, untuk

data sampel meliputi nama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, data klinik,

dan hasil laboratorium.



e. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data konsumsi karbohidrat dan serat dilakukan dengan cara:

1. Editing

Mengecek kelengkapan data saat sedang wawancara dan mengkonversikan berat

bahan makanan dalam URT menjadi ukuran gram.

2. Coding

Mengklasifikasikan data dan memasukkan kode pada form SQ-FFQ.

3. Entry

Memasukkan data food frequency ke program excel untuk diolah lebih lanjut.

4. Processing

Memasukkan data hasil pengolahan excel ke dalam master tabel dari setiap data

yang diperoleh dan telah diberi kode.

5. Cleaning

Data yang telah dimasukkan, dicek kembali untuk memastikan data tersebut telah

bersih dari kesalahan.

Pengolahan data pengetahuan dilakukan secara manual dengan cara:

1. Mengisikan skor pada masing-masing pertanyaan.

2. Menjumlahkan total skor dari setiap pertanyaan yang telah diberi skor (total skor:

31)

3. Mengkategorikan pengetahuan sampel berdasarkan total skor yang didapat oleh

sampel.

f. Analisis Data

Untuk menganalisis data  dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis univariat dan

analisis bivariat.



1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi dan persentase dari tiap

variabel penelitian yaitu jumlah konsumsi karbohidrat, serat, pengetahuan, dan kadar

gula darah.

2. Analisis Bivariat

Dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan, yaitu variabel

independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji chi square dengan

membaca hasil Fisher’s Exact Test dengan kepercayaan 95%.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang

Penelitian ini dilakukan di poliklinik khusus penyakit dalam Instalasi Rawat

Jalan RSUP Dr. M. Djamil Padang. RSUP Dr. M. Djamil Padang dipimpin oleh

seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan

melalui Direktorat bagian pelayanan medis dan dibantu oleh 3 Direktur Keuangan,

Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dan Direktur Umum, SDM, dan

pendidikan. RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah rumah sakit tipe B plus pendidikan

yang merupakan rumah sakit rujukan regional untuk wilayah Sumatera. Rumah Sakit

ini memiliki tiga pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan.

Poliklinik khusus penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang melaksanakan

konsultasi medis bagi penderita diabetes mellitus dua kali dalam seminggu yaitu pada

hari Selasa dan Jum’at serta mengadakan penyuluhan kelompok bagi responden

diabetes mellitus mengenai materi penyakit Diabetes Mellitus, penatalaksanaan

diabetes mellitus, perawatan gangren dan pengaturan makan serta pemantauan glukosa

yang dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter, perawat, dan dietesien), di samping itu

juga mengadakan pemeriksaan glukosa darah.

Jumlah responden yang berkunjung ke poli khusus penyakit dalam RSUP Dr.

M. Djamil Padang yang terbanyak adalah penderita diabetes mellitus. Responden

Diabetes Mellitus ini umumnya dirujuk dari bagian poliklinik penyakit dalam, penderita

kunjungan ulang dan penderita dari luar RSUP Dr. M. Djamil Padang.



2. Gambaran Umum Responden

Adapun gambaran umum, jenis kelamin dan umur responden yang didapatkan

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel. 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin dan Umur di Poliklinik

Khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

Jenis
Kelamin

Umur Total
30-49 th 50-64 th 65-80 th

n % n % n % n %
Laki-Laki 6 24,0 14 56.0 5 20,0 25 100,0

Perempuan 1 4,8 15 71,4 5 23,8 21 100,0
Jumlah 7 15.2 29 63,0 10 21,7 46 100,0

Pada tabel 4.1 dapat diketahi bahwa responden pada penelitian ini lebih dari separuh

(63,0%) memiliki umur 50-64 tahun, dan separuh dari total responden memiiki jenis kelamin

laki-laki, yaitu 25 orang.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Analisa Univariat

Hasil analisa univariat bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi pasien

berdasarkan kadar glukosa darah konsumsi karbohidrat, konsumsi serat, dan

pengetahuan. Analisa univariat dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kadar Glukosa Darah Puasa

Distribusi frekuensi pasien Diabetes Mellitus tipe II rawat jalan di poliklinik

khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014 berdasarkan kadar glukosa

darah puasa dapat dilihat pada tabel 4.2



Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Pasien Berdasarkan Kadar Glukosa Darah Puasa di Poliklinik

Khsusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

Gula Darah Puasa n %
Tidak Terkendali

Terkendali
35
11

76,1
23,9

Jumlah 46 100

Pada  tabel 4.2 dapat diketahui bahwa lebih dari separuh pasien memiliki gula

darah puasa yang tidak terkendali, yaitu sebanyak 35 orang (76,1%)

b. Konsumsi Karbohidrat

Distribusi frekuensi pasien Diabetes Mellitus tipe II rawat jalan di poliklinik

khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014 berdasarkan konsumsi karbohidrat

dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pasien Menurut Konsumsi Karbohidrat di Polklinik Khusus

RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

Konsumsi Karbohidrat n %

Tinggi
Cukup

45
1

97,8
2,2

Jumlah 46 100

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hampir seluruh pasien memiliki konsumsi

karbohidrat yang tinggi, yaitu 45 orang (97,8%).

c. Konsumsi Serat

Distribusi frekuensi pasien Diabetes Mellitus tipe II rawat jalan di poliklinik

khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014 berdasarkan konsumsi serat dapat

dilihat pada tabel 4.4



Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Pasien Menurut Konsumsi Serat di Polklinik Khusus RSUP Dr. M.

Djamil Padang Tahun 2014

Konsumsi Serat n %

Kurang
Cukup

40
6

87,0
13,0

Jumlah 46 100
Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 40 orang responden memiliki konsumsi serat

yang kurang (87,0%).

d. Pengetahuan

Distribusi frekuensi pasien Diabetes Mellitus tipe II rawat jalan di poliklinik

khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014 berdasarkan pengetahuan dapat

dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Pasien Menurut Pengetahuan di Polklinik Khusus RSUP Dr. M.

Djamil Padang Tahun 2014

Pengetahuan n %
Kurang
Cukup
Baik

32
6
8

69,6
13,0
17,4

Jumlah 46 100

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan

kurang yaitu 32 orang (69,6%).

2. Hasil Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara variabel

independen (konsumsi karbohidrat, serat, dan pengetahuan) dengan veriabel dependen

(glukosa darah).



a. Hubungan Konsumsi Karbohidrat dengan Glukosa Darah Pasien

Hubungan konsumsi karbohidrat dengan glukosa darah puasa pasien Diabetes

Mellitus Tipe II yang menjalani rawat jalan di polklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil

Padang tahun 2014 dapat dilihat dari tabel 4.6

Tabel 4.6
Hubungan Konsumsi Karbohidrat dengan Glukosa Darah Puasa Pasien di Poklinik

Khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

Kategori
Karbohidrat

Kategori Glukosa Darah Puasa
Total

Fisher’s
Exact
TestTidak Terkendali Terkendali

n % n % n %

1,000
Tinggi 34 75,6 11 24,4 45 100
Cukup 1 100,0 0 0,0 1 100
Jumlah 35 76,1 11 23,9 46 100

Hasil analisis hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan glukosa darah

puasa pasien diabetes mellitus tipe II diperoleh bahwa lebih dari separuh (75,6%)

pasien memiliki konsumsi karbohidrat yang tinggi dengan glukosa darah yang tidak

terkendali.

Berdasarkan hasil uji statistik didapat Fisher’s Exact Test sebesar 1,000, maka

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi

karbohidrat dengan kadar gukosa darah puasa pasien diabetes mellitus tipe II. Pada

hasil uji statistik juga disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan konsumsi

karbohidrat yang tinggi dengan kadar glukosa darah puasa yang tinggi.

b. Hubungan Konsumsi Serat dengan Glukosa Darah Pasien

Hubungan konsumsi serat dengan glukosa darah pasien Diabetes Mellitus Tipe II

yang menjalani rawat jalan di polklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun

2014 dapat dilihat dari tabel 4.7



Tabel 4.7
Hubungan Konsumsi Serat dengan Glukosa Darah Puasa Pasien di Poklinik Khusus

RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

Kategori
Serat

Kategori Glukosa Darah Puasa
Total

Fisher’s
Exact
TestTidak Terkendali Terkendali

n % n % n %

1,000
Kurang 30 75,0 10 25,0 40 100,0
Cukup 5 83,3 1 16,7 6 100,0
Jumlah 35 76,1 11 23,9 46 100,0

Hasil analisis hubungan antara konsumsi serat dengan glukosa darah puasa pasien

diabetes mellitus tipe II diperoleh bahwa lebih dari separuh (75,0%) pasien memiliki

konsumsi serat yang kurang dengan glukosa darah  puasa yang tidak terkendali, yaitu

30 orang.

Berdasarkan hasil uji statistik didapat Fisher’s Exact Test sebesar 1,000, maka

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi

karbohidrat dengan kadar gukosa darah puasa pasien diabetes mellitus tipe II. Pada

hasil uji statistik juga disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan konsumsi serat yang

tinggi dengan kadar glukosa darah puasa yang tidak terkendali.

c. Hubungan Pengetahuan dengan Kadar Glukosa Darah Pasien

Hubungan pengetahuan dengan glukosa darah puasa pasien diabetes mellitus Tipe

II yang menjalani rawat jalan di polklinik khusus RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun

2014 dapat dilihat dari tabel 4.8.



Tabel 4.8
Hubungan Pengetahuan dengan Glukosa Darah Puasa Pasien di Poklinik Khusus

RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014

Kategori
Pengetahuan

Kategori Glukosa Darah Puasa
Total P value*

Tidak Terkendali Terkendali
n % n % n %

0,004
Kurang 24 85,7 4 14,3 28 100,0
Cukup 5 41,7 7 58,3 12 100,0
Baik 6 100,0 0 0,0 6 100,0

Jumlah 35 76,1 11 23,9 46 100,0
*Chi Square P

Hasil analisis hubungan antara pengetahuan dengan glukosa darah puasa pasien

diabetes mellitus tipe II diperoleh bahwa lebih dari separuh (85,7%) pasien memiliki

pengetahuan yang kurang dengan glukosa darah puasa yang tidak terkendali.

Berdasarkan hasil uji statistik didapat nilai p value sebesar 0,004 (p<0,05), maka

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan

dengan kadar gukosa darah puasa pasien diabetes mellitus tipe II.

C. Pembahasan

1. Kadar Glukosa Darah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasien yaitu 76,1%

memiliki glukosa darah yang tidak terkendali. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kenaikan glukosa darah adalah proses pencernaan, cara pemasakannya, ada atau

tidak zat anti terhadap penyerapan makanan sebagai zat anti nutrien, perbedaan

interprandial, waktu makan dengan lambat atau cepat, pengaruh intoleransi glukosa

dan pekat tidaknya makanan20.

Tingginya jumlah pasien dengan glukosa darah yang tidak terkendali ini bisa

disebabkan karena pengetahuan dan kepatuhan diet pasien yang rendah.



2. Konsumsi Karbohidrat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua (97,8%) pasien meimiliki

konsumsi karbohidrat yang tinggi. Secara teori pasien diabetes mellitus seharusnya

membatasi konsumsi karbohidrat sehari karena peningkatan konsumsi karbohidrat

akan menyebabkan kenaikan glukosa darah. Namun dari hasil penelitian ditemukan

bahwa 97,8% pasien diabetes mellitus memiliki konsumsi karbohidrat yang tinggi.

3. Konsumsi Serat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasien yaitu 69,6%

memiliki konsumsi serat yang rendah. Pada teorinya, pasien dengan diabetes

mellitus seharusnya meningkatkan konsumsi seratnya. Konsumsi serat yang

dianjukn bagi pasien diabetes adalah 25 gr/ hari, sehingga bias menyebabkan

timbulnya rasa kenyang yang lebih lama. Pada prinsipnya, hal ini akan membantu

pasien diabetes untuk mengurangi keinginan untuk makan, sehingga kadar glukosa

darah dapat tekendali.

4. Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasien yaitu 69,6%

memiliki pengetahuan yang kurang. Pengetahuan mengenai diet diabetes seharusnya

dapat membantu meningkatkan kesadaran pasien diabetes untuk menjaga pola

makannya sehingga dapat membantu menjaga glukosa darah. Tingginya jumlah

pasien dengan pengetahuan yang rendah dapat disebabkan karena ketidakpedulian

pasien terhadap penyuluhan dan konseling yang sudah pernah diberikan sebelumnya

oleh ahli gizi.

5. Hubungan Konsumsi Karbohidrat dengan Glukosa Darah Pasien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasien yaitu 75,6%

memiliki tingkat konsumsi karbohidrat yang tinggi dengan kadar glukosa darah yang



tidak terkendali. Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square (tabel

4.6) dengan meihat hasil Fisher’s Exact Test, diperoleh nilai p=1,000 (>0,05) yang

berarti bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan kadar

glukosa darah puasa, dimana terdapat kecenderungan kadar glukosa darah yang

tidak terkendali pada pasien dengan konsumsi karbohidrat yang tinggi. Hal ini

sependapat dengan Ucik19 (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan

konsumsi karbohidrat dengan pengendalian kadar glukoa darah pada  penderita DM

tipe II.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan glukosa darah adalah proses

pencernaan, cara pemasakannya, ada atau tidak zat anti terhadap penyerapan

makanan sebagai zat anti nutrien, perbedaan interprandial, waktu makan dengan

lambat atau cepat, pengaruh intoleransi glukosa dan pekat tidaknya makanan20.

Pada teorinya konsumsi karbohidrat dan glukosa darah memiliki hubungan,

karena peningkatan konsumsi karbohidrat akan menyebabkan kenaikan glukosa

darah, namun pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan, hal ini mungkin dapat

disebabkan pengetahuan pasien yang rendah mengenai diet diabetes ataupun karena

kepatuhan diet pasien yang rendah.

6. Hubungan Konsumsi Serat dengan Glukosa Darah Pasien

Lebih dari separuh pasien memiliki konsumsi serat yang yang kurang, yaitu

75,0% dengan kadar glukosa darah yang tidak terkendali. Hasil uji statistik dengan

menggunakan uji chi-square, dengan meihat hasil Fisher’s Exact Test, diperoleh

nilai p=1,000 (>0,05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi serat

dengan kadar glukosa darah puasa, dimana terdapat kecenderungan kadar glukosa

darah yang tinggi pada responden dengan konsumsi serat  yang tinggi. Hal ini



sependapat dengan Jayanti (2006)23, menyatakan bahwa tidak ada hubungan

konsumsi serat dengan pengendalian kadar glukosa darah.

Menurut Hazman dalam Uciky, faktor yang menyebabkan terjadinya diabetes

mellitus dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu faktor genetik dan faktor

genetik. Faktor genetik merupakan faktor keturunan pada diabetes mellitus yang

sudah lama diketahui, namun proses penurunan transmisi-transmisi dari seorang

anggota keluarga kepada anggota keluarga lain masih belum diketahui. Faktor non-

genetik antara lain infeksi, nutrisi (obsitas, malnutrisi, dan alkohol), stress, obat-

obatan, penyakit endokrin atau hormonal dan penyakit pankreas.

Pada teorinya konsumsi serat dan glukosa darah memiliki hubungan, karena

peningkatan konsumsi serat akan dapat membantu pengendalian glukosa darah

pasien. Namun pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan, hal ini mungkin dapat

disebabkan pengetahuan pasien yang rendah mengenai diet diabetes ataupun karena

kepatuhan diet pasien yang rendah. Hal lain yang mungkin juga berpengaruh yaitu

kebiasaan makan pasien yang berubah. Diabetes bukanlah penyakit yang terjadi

secara tiba-tiba, mungkin konsumsi serat pasien sebelum sakit tergolong cukup,

namun kemudian terjadi perubahan kebiasaan konsumsi serat pasien, sehingga

terjadi penurunan konsumsi serat pasien.

7. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kadar Glukosa Darah Pasien

Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh (85,7%) pasien memiliki

glukosa darah puasa yang tidak terkendali dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

Dari hasil uji statistik chi-square pada tabel 4.11 diperoleh nilai p=0,004 (<0,05)

yang berarti terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kadar glukosa

darah puasa.



Menurut Notoadmodjo22, menyatakan bahwa salah  satu faktor yang

menentukan perilaku kesehatan seseorang adalah tingkat pengetahuan. Pasien

diabetes mellitus relatif dapat hidup normal bila mengetahui dengan baik keadaan

dan cara penatalaksanaan penyakit tersebut.

Penderita diabetes mellitus yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang

DM akan merubah perilaku untuk mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga

dapat hidup lebih lama. Menurut Smith23, perubahan pola penyakit dari akut ke

kronis, cenderung akan memiliki pengetahuan meningkat. Pasien berusaha untuk

mencari informasi sejelas-jelasnya mengenai penyakitnya, baik dari petugas

kesehatan maupun dari media informasi lainnya.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagian besar (76,1%) pasien memiliki glukosa darah yang tidak terkendali.

2. Hampir  seluruh (97,8%) pasien memiliki konsumsi karbohidrat yang tinggi.

3. Sebagian besar (87,0%) pasien memiliki konsumsi serat yang kurang.

4. Penderita diabetes mellitus tipe II yang memiliki tingkat pengetahuan kurang

adalah 32 orang (69,6%), 17,4% pasien memiliki pengetahuan cukup, dan sisanya

memiliki pengetahuan yang baik.

5. Tidak ada hubungan Konsumsi Karbohidrat dengan kadar glukosa darah pasien

diabetes mellitus tipe II, dengan p>0,05.

6. Tidak ada hubungan konsumsi serat dengan pengendalian kadar glukosa darah

pasien diabetes mellitus tipe II, dengan p>0,05.

7. Terdapat hubungan tingkat pengetahuan pasien dengan pengendalian kadar

glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe II, dengan p<0,05.

2) Saran

Berdasarkan temuan-temuan masalah dalam penelitian ini, penulis memberikan

saran.

1. Kepada ahli gizi rumah sakit agar dapat memberikan konseling gizi kepada

pasien diabetes mellitus tipe II secara rutin untuk menyegarkan kembali

pengetahuan pasien mengenai diet diabetes dan diabetes yang mereka derita.

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang tidak diteliti pada

penelitian ini, seperti kepatuhan diet pasien.
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Lampiran

Output Univariat

Kategori Jenis Kelamin Responden * kategori umur responden Crosstabulation

kategori umur
responden

1.00 2.00

Kategori Jenis Kelamin
Responden

Laki-laki

Count 6 14

% within Kategori Jenis
Kelamin Responden

24.0% 56.0%

Perempuan

Count 1 15

% within Kategori Jenis
Kelamin Responden

4.8% 71.4%

Total

Count 7 29

% within Kategori Jenis
Kelamin Responden

15.2% 63.0%

Kategori Gula Darah Puasa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid

Terkendali 11 23.9 23.9 23.9

Tinggi 35 76.1 76.1 100.0

Total 46 100.0 100.0

Kategori KH

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent



Valid

cukup 1 2.2 2.2 2.2

tinggi 45 97.8 97.8 100.0

Total 46 100.0 100.0

Kategori Serat

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid

kurang 40 87.0 87.0 87.0

cukup 6 13.0 13.0 100.0

Total 46 100.0 100.0

KATEGORI TOTAL SKOR TANYA DM

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid

Baik 6 13.0 13.0 13.0

Cukup 12 26.1 26.1 39.1

Kurang 28 60.9 60.9 100.0

Total 46 100.0 100.0

Output Bivariat



Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Kategori KH * Kategori
Gula Darah Puasa

46 100.0% 0 0.0% 46 100.0%

Kategori KH * Kategori Gula Darah Puasa Crosstabulation

Kategori Gula Darah Puasa Total

Terkendali Tinggi

Kategori KH

cukup
Count 0 1 1

% within Kategori KH 0.0% 100.0% 100.0%

tinggi
Count 11 34 45

% within Kategori KH 24.4% 75.6% 100.0%

Total
Count 11 35 46

% within Kategori KH 23.9% 76.1% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (2-
sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square .321a 1 .571

Continuity Correctionb .000 1 1.000



Likelihood Ratio .554 1 .457

Fisher's Exact Test 1.000 .761

Linear-by-Linear
Association

.314 1 .575

N of Valid Cases 46

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Kategori Serat * Kategori
Gula Darah Puasa

46 100.0% 0 0.0% 46 100.0%

Kategori Serat * Kategori Gula Darah Puasa Crosstabulation

Kategori Gula Darah Puasa Total

Terkendali Tinggi

Kategori Serat

kurang
Count 10 30 40

% within Kategori Serat 25.0% 75.0% 100.0%

cukup
Count 1 5 6

% within Kategori Serat 16.7% 83.3% 100.0%



Total
Count 11 35 46

% within Kategori Serat 23.9% 76.1% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (2-
sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square .199a 1 .655

Continuity Correctionb .000 1 1.000

Likelihood Ratio .213 1 .644

Fisher's Exact Test 1.000 .555

Linear-by-Linear
Association

.195 1 .659

N of Valid Cases 46

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.43.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

KATEGORI TOTAL
SKOR TANYA DM *
Kategori Gula Darah
Puasa

46 100.0% 0 0.0% 46 100.0%



KATEGORI TOTAL SKOR TANYA DM * Kategori Gula Darah Puasa Crosstabulation

Kategori Gula Darah Puasa

Terkendali Tinggi

KATEGORI TOTAL
SKOR TANYA DM

Baik

Count 0 6

% within KATEGORI
TOTAL SKOR TANYA
DM

0.0% 100.0%

Cukup

Count 7 5

% within KATEGORI
TOTAL SKOR TANYA
DM

58.3% 41.7%

Kurang

Count 4 24

% within KATEGORI
TOTAL SKOR TANYA
DM

14.3% 85.7%

Total

Count 11 35

% within KATEGORI
TOTAL SKOR TANYA
DM

23.9% 76.1%

KATEGORI TOTAL SKOR TANYA DM * Kategori Gula Darah Puasa Crosstabulation

Total

KATEGORI TOTAL SKOR TANYA
DM

Baik

Count 6

% within KATEGORI TOTAL
SKOR TANYA DM

100.0%

Cukup

Count 12

% within KATEGORI TOTAL
SKOR TANYA DM

100.0%



Kurang

Count 28

% within KATEGORI TOTAL
SKOR TANYA DM

100.0%

Total

Count 46

% within KATEGORI TOTAL
SKOR TANYA DM

100.0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 11.126a 2 .004

Likelihood Ratio 11.340 2 .003

Linear-by-Linear
Association

.364 1 .546

N of Valid Cases 46

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1.43.


