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ABSTRAK 
 

Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 
hiperglikemia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan pada tahun 
2030 penyandang diabetes di Indonesia sebanyak 21,3 juta orang dan menjadikan 
Indonesia peringkat ke empat penyandang Diabetes terbanyak. Puskesmas 
Nanggalo menduduki peringkat ke dua setelah Puskesmas Pauh dari dua puluh 
Puskesmas yang berada di Kota Padang yang memiliki penderita Diabetes 
Mellitus tipe II terbanyak. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus dengan terapi 
farmakologis berupa pengaturan makan, latihan jasmani, penggunaan obat oral. 
Pengobatan alternatif juga bisa dilakukan dengan mengkonsumsi olahan lidah 
buaya yaitu nata de aloe vera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian nata de aloe vera dalam penurunan kadar glukosa darah 
pasien Diabetes Mellitus tipe II. 
 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan pra-pasca perlakuan 
(pretest-posttest with control group design). Responden penelitian diambil secara 
purposive random sampling di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 
2014 dengan jumlah responden 20 orang yang terdiri dari 10 orang kasus dan 10 
orang kontrol. Data yang diambil adalah kadar glukosa darah sewaktu responden 
yang diambil awal dan akhir 1 jam setelah perlakuan hari ke 7. Data dianalisis 
secara statistik dengan uji T beda dua mean dependent dan independent. 
 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata kadar gula darah awal responden kasus 
294,70 mg/dl, akhir 199,60 mg/dl dan rata-rata penurunan kadar glukosa darah 
responden kasus 94,1 mg/dl. Rata-rata kadar gula darah awal responden kontrol 
327,50 mg/dl, akhir 361,30 mg/dl dan rata-rata penurunan kadar gula darah 
responden kontrol 33,8 mg/dl. Dari hasil uji statistik, didapatkan p value sebesar 
0,000. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pemberian nata de aloe vera dalam 
penurunan kadar glukosa darah pasien Diabetes Mellitus tipe II. 
 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pada penderita Diabetes Mellitus untuk 
mengkonsumsi nata de aloe vera sebagai alternatif dalam penurunan kadar 
glukosa darah. 
  

Kata Kunci (Key Word) : Diabetes Mellitus Tipe II, Kadar Gula Darah, Nata de 
Aloe Vera 
Daftar Pustaka : 32 (2001-2013) 
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ABSTRACT 
 

Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases with characteristic 
hyperglycemia. The World Health Organization (WHO) estimates that in 2030 
people with Diabetes in Indonesia as many as 21.3 million people and make 
Indonesia ranked fourth most persons with diabetes. Nanggalo health center ranks 
second after twenty Pauh Health Center health center located in the city of Padang 
who have Type II Diabetes Mellitus patients most. Management of Diabetes 
Mellitus with pharmacological therapy in the form of meal arrangements, physical 
exercise, use of oral medications. Alternative treatments can also be done by 
consuming aloe vera is processed nata de aloe vera. This study aims to determine 
the effect of nata de aloe vera in a decrease in blood glucose levels of patients 
with type II Diabetes Mellitus. 
 

This research is an experimental design with pre-post-treatment (pretest-posttest 
with control group design). Respondents were taken by purposive random 
sampling in Health Center Nanggalo Padang in 2014 with a number of 
respondents 20 people consisting of 10 cases and 10 controls. The data is taken 
from the blood glucose levels when respondents were taken beginning and end 1 
hour after treatment day 7. Data were statistically analyzed with T test mean 
difference of two dependent and independent. 
 

The results showed an average blood sugar levels early responders cases 294.70 
mg / dl, the end of 199.60 mg / dl and the average reduction in blood glucose 
levels respondent cases 94.1 mg / dl. Average initial blood sugar control 
respondent 327.50 mg / dl, the end of 361.30 mg / dl and the average reduction in 
blood sugar control respondents 33.8 mg / dl. From the results of statistical tests, 
obtained p value of 0.000. This shows the effect of giving nata de aloe vera in a 
decrease in blood glucose levels of patients with type II Diabetes Mellitus. 
 

From the results of this study are expected in patients with Diabetes Mellitus to 
consume nata de aloe vera as an alternative to the decrease in blood glucose 
levels.   

Keyword : Type II Diabetes Mellitus, Blood Sugar Levels, Nata de Aloe Vera 
Bibliography : 32 (2001-2013) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Diabetes Mellitus atau penyakit gula, sudah dikenal sejak dua ribu tahun 

yang lalu. Kencing manis atau penyakit Diabetes Mellitus ini diketahui sebagai 

suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan menahun terutama pada 

sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein dalam tubuh. Gangguan 

metabolisme disebabkan kurangnya produksi hormon insulin, yang diperlukan 

dalam proses perubahan gula menjadi tenaga serta sintesis lemak.1 

 Berdasarkan data Global Status Report on NCD yang dirilis Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2010 disebutkan, Diabetes Mellitus 

menduduki peringkat keenam sebagai penyebab kematian pada kategori penyakit 

tidak menular. Rentang usia penderita diabetes pun bervariasi mulai dari 20 tahun 

hingga 79 tahun.3 

 Saat ini Diabetes Mellitus di Indonesia merupakan ancaman serius bagi 

pembangunan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan pada tahun 2030 penyandang diabetes 

di Indonesia sebanyak 21,3 juta orang. Kondisi ini akan menjadikan Indonesia 

menduduki peringkat ke empat setelah Amerika Serikat, China, dan India di 

antara negara-negara yang memiliki penyandang diabetes terbanyak, dengan 

populasi penduduk terbesar di dunia.4 

 Sumatera Barat yang merupakan salah satu dari 17 Provinsi yang 

dikategorikan memiliki prevalensi penderita DM yang lebih tinggi dari prevalensi 

penderita DM Nasional. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 



 

memberikan data bahwa prevalensi Nasional penyakit DM sebesar 1,1%. Pada 

tahun yang sama Provinsi Sumatera Barat memiliki prevalensi penderita DM 

sebesar 1,2%.5 

 Puskesmas Nanggalo menduduki peringkat ke dua setelah Puskesmas 

Pauh dari dua puluh Puskesmas yang berada di Kota Padang yang memiliki 

penderita Diabetes Mellitus tipe II terbanyak.21 Berdasarkan survei pendahuluan 

di  Puskesmas Nanggalo Padang diperoleh data pasien DM pada tahun 2011 

sebanyak 531 orang, pada tahun 2012 sebanyak 388 orang, dan pada tahun 2013 

meningkat kembali sebanyak 691 orang.22 

 Diabetes Mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau kedua-duanya.6 

 Insulin adalah suatu hormon yang diproduksi oleh sel beta di pankreas, 

suatu organ kecil yang terletak pada bagian belakang lambung. Produksi insulin 

dipengaruhi oleh tingginya kadar gula darah. Makin tinggi gula di dalam darah, 

maka semakin tinggi insulin yang akan diproduksi.8 

 Hiperglikemia adalah kondisi kadar gula darah (glukosa) yang tinggi. Pada 

semua krisis hiperglikemik, hal yang mendasari adalah defisiensi insulin relatif 

ataupun absolut. Hiperglikemia dapat melemahkan kapasitas sekresi insulin dan 

menambah berat resistensi insulin sehingga produksi insulin semakin berkurang.9 

 Dalam pengelolaan penyakit Diabetes Mellitus, selain dokter, perawat, 

ahli gizi dan tenaga kesehatan lain, peran pasien dan keluarga menjadi sangat 

penting. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus secara umum terdiri dari empat pilar 

yaitu edukasi, terapi gizi medis, latihan jasmani dan terapi farmakologis. Terapi 



 

farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani 

(gaya hidup sehat) yang terdiri dari obat oral berupa obat hipoglikemik oral 

(OHO) dan bentuk suntikan berupa insulin.6 

 Secara umum Diabetes Mellitus dapat diatasi dengan obat-obatan 

antidiabetes yang secara medis disebut obat hipoglikemia oral (OHO) atau biasa 

juga dikenal dengan nama ODO (Obat Diabetes Oral). Obat hipoglikemik oral 

tidak boleh sembarangan dikonsumsi karena dikhawatirkan penderita menjadi 

hipoglikemia.7 

 Pengobatan diabetes bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa darah, 

sehingga kondisi penderita diabetes dapat terus stabil dan mencegah terjadinya 

komplikasi. Secara garis besar, pengobatan diabetes ada dua cara, yaitu 

pengobatan secara medis dan pengobatan alami dengan tanaman obat. Indonesia 

merupakan tempat yang kaya akan aneka ragam tanaman obat. Diantara ragam 

tanaman obat yang ada, beberapa jenisnya memiliki efek positif terhadap 

penanganan diabetes. Salah satu diantaranya adalah tanaman lidah buaya (Aloe 

vera). Tanaman obat ini dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan gula 

darah karena kemampuan kerjanya yang mirip insulin.10 

 Beberapa unsur mineral yang terkandung dalam  lidah buaya juga ada 

yang berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti vitamin C, vitamin E 

dan zinc. Antioksidan ini berguna untuk mencegah penuaan dini, serangan jantung 

dan beberapa penyakit degeneratif. Selain menjaga kesehatan, lidah buaya mampu 

menurunkan gula darah pada penderita diabetes yang tidak tergantung insulin.11 

 Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman berduri yang berasal dari 

daerah kering di Afrika. Tanaman  ini telah dikenal dan digunakan sebagai 



 

tanaman obat karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Lidah buaya 

termasuk komoditas unggulan yang tumbuh dan menyebar baik di lahan gambut 

Indonesia menyebabkan peluang pengembangan tanaman ini meningkat.12 

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di sekolah SMK-PP Negeri 

Padang (Sekolah Menengah Kejuruan  Pertanian Pembangunan Negeri Padang) 

didapatkan data bahwa di sekolah ini telah melakukan budidaya pada tanaman 

lidah buaya. Luas kebun lidah buaya yang dikelola ± ¼ hektar dengan jenis Aloe 

barbadensis Miller. Pembibitan lidah buaya dilakukan sejak tahun 2007. Panen 

lidah buaya dapat dilakukan pada umur 1-1,5 tahun atau tergantung kesuburannya. 

Dalam sekali panen bisa 2-4 pelepah setiap rumpunnya dengan jarak panennya 

seminggu sekali. 

 Bagian lidah buaya sebagian berisi daun, eksudat (lendir) dan gel. Gel 

mengandung karbohidrat tercerna, sehingga dapat digunakan sebagai minuman 

berdiet. Gel lidah buaya terdiri 96% air dan 4% padatan. Gel memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri, antijamur, meningkatkan aliran darah dan menurunkan kadar 

gula darah bagi penderita diabetes.12 

 Nata merupakan makanan hasil fermentasi. Selain menggunakan bahan 

baku air kelapa, bakteri Acetobacter xylinum dapat menghasilkan nata dari bahan 

lain seperti nanas, kakao, dan lain sebagainya. Jenis nata lainnya adalah nata de 

Aloe, merupakan produk yang dibuat dari lidah buaya. Keuntungan membuat nata 

de Aloe dibandingkan dengan jenis nata lainnya adalah tidak diperlukannya 

biakan murni atau starter Acetobacter xylinum, sehingga pembuatannya lebih 

mudah. Lidah buaya mengandung gelatin yang akan mengenyalkan nata setelah 

dipanaskan.14 



 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan kepada lima orang penderita Diabetes 

Mellitus didapatkan data bahwa penderita ini memilih untuk mengkonsumsi 

olahan lidah buaya menjadi nata de Aloevera dibandingkan dengan olahan berupa 

jus lidah buaya. Salah satu alasannya adalah pada pengolahan lidah buaya menjadi 

nata ini tidak menimbulkan bau langu. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti  tertarik ingin melakukan 

penelitian tentang pengaruh pemberian Nata de Aloe Vera dalam penurunan kadar 

gula darah penderita Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

Padang.  

B. Perumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh pemberian Nata de Aloe Vera dalam penurunan 

kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe II di wilayah kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui pengaruh pemberian Nata de Aloe Vera dalam 

penurunan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe II di wilayah 

kerja Puskesmas Nanggalo Padang.  

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya kadar gula darah awal pasien Diabetes Mellitus tipe II kasus 

dan kontrol di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang 

b. Diketahuinya kadar gula darah akhir pasien Diabetes Mellitus tipe II kasus 

dan kontrol di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang 



 

c. Diketahuinya perbedaan kadar gula darah awal dan akhir pasien Diabetes 

Mellitus tipe II kasus dan kontrol di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo 

Padang 

d. Diketahuinya pengaruh pemberian nata de aloe vera dalam penurunan 

kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus tipe II di wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

  Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam 

mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan, khususnya pada mata kuliah 

KTI dasar yang diperoleh selama perkuliahan dalam melakukan penelitian. 

2. Bagi Pasien 

  Dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pengobatan alternatif bagi 

pasien atau penderita penyakit Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang.   

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberi informasi dan masukan kepada masyarakat atau keluarga 

mengenai obat-obatan tradisional yang dapat membantu dalam mengontrol 

kadar gula darah penderita Diabetes Mellitus, dan meningkatkan kepedulian 

akan bahaya Diabetes Mellitus serta meningkatkan perhatian pada kesehatan. 

 

 

 

 



 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada responden penderita Diabetes Mellitus tipe II 

di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo untuk melihat pengaruh pemberian nata de 

Aloe vera dalam penurunan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus 

tipe II. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Diabetes Mellitus 

  Diabetes Mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau kedua-duanya.6 

Didalam darah, kadar gula selalu fluktuatif tergantung pada asupan 

makanan. Kadar paling tinggi tercapai pada 1 jam sesudah makan. Satu jam 

setelah makan, gula di dalam darah akan mencapai kadar paling tinggi, 

normalnya tidak akan melebihi 180 mg per 100 cc darah (= 180 mg/dl). 

Kadar 180 mg/dl disebut nilai ambang ginjal. Ginjal, tempat membuat urine, 

hanya dapat menahan gula kalau kadarnya hanya sampai angka tersebut. 

Lebih tinggi dari itu, ginjal tidak dapat menahan gula dan kelebihan gula akan 

keluar bersama urine.8 

Dalam keadaan sehat atau normal, kadar gula dalam darah saat berpuasa 

berkisar antara 80 mg%-120 mg%, sedangkan 1 jam sesudah makan akan 

mencapai 170 mg%, dan 2 jam sesudah makan akan turun hingga mencapai 

140 mg%.1 Kadar glukosa darah kapiler normal untuk kadar glukosa darah 

sewaktu adalah < 200 mg/dl.6 Jika kadar gula dalam darah lebih tinggi dari 

nilai normal, maka disebut hiperglikemia, namun sebaliknya jika lebih rendah 

dari nilai normal, maka disebut hipoglikemia. Kadar gula dalam darah akan 

dijaga keseimbangannya oleh hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar 

beta sel pankreas di perut. Namun, jika kadar gula dalam darah masih 



 

berlebihan, maka hormon insulin akan mengubah kelebihan gula tersebut 

menjadi lemak dan protein melalui suatu proses kimia.1 

Insulin merupakan hormon pada tubuh manusia yang diproduksi oleh 

pankreas ketika kita mencerna makanan dan pada saat glukosa dalam darah 

meningkat. Insulin mengangkut glukosa dari darah ke dalam sel tubuh agar 

sel dapat menggunakan glukosa sebagai energi atau makanannya. Peranan 

insulin adalah merangsang sel tubuh manusia untuk menyerap glukosa dari 

dalam darah.10 

 Pada diabetisi terdapat masalah dengan insulin, mungkin karena jumlah 

insulin yang kurang atau efek kerja insulin dalam hal memasukkan gula ke 

dalam sel tidak sempurna dan mungkin karena kedua hal sehingga gula dalam 

darah tetap tinggi. Selama insulin cukup jumlahnya dan normal kerjanya, 

maka sesudah makan, gula didalam darah akan lancar masuk ke sel-sel tubuh 

hingga kadar gula turun kembali ke batas kadar sebelum makan.8 

2. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Klasifikasi yang ada saat ini meliputi berbagai stadium klinis dan tipe 

etiologi penyakit DM serta kategori hiperglikemia lainnya.2 Umumnya 

Diabetes Mellitus dibagi atas dua jenis, yaitu tipe Insulin-Dependent Diabetes 

Mellitus (IDDM) atau DMTI (Diabetes Mellitus tergantung insulin) dan tipe 

Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) atau DMTTI (Diabetes 

Mellitus tidak tergantung insulin).13 Istilah DM yang dikenal IDDM dan 

NIDDM  kini sudah tidak digunakan lagi.2 Klasifikasi etiologi DM adalah 

sebagai berikut 

 



 

a. Diabetes tipe 1 

  DM tipe I ditandai dengan kegagalan produksi insulin yang parsial atau 

total oleh sel-sel β pankreas.pasien DM tipe I memerlukan insulin untuk 

tetap bertahan hidup. Tanpa adanya insulin dari luar, pasien tersebut akan 

mengalami ketoasidosis, koma dan kematian.2 Kebanyakan penderita 

diabetes tipe ini sudah terdiagnosa sejak usia muda. Umumnya pada saat 

mereka belum mencapai usia 30 tahun.13  

b. Diabetes tipe 2 

 DM tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin ketika hormon insulin 

diproduksi dengan jumlah yang tidak memadai atau dengan bentuk yang 

tidak efektif. Ada korelasi genetik yang kuat pada tipe diabetes ini dan 

proses terjadinya berkaitan erat dengan obesitas.2 Penderita DM tipe 2 

adalah mereka yang berusia >40.13  

c. Diabetes gestasional 

 Bentuk diabetes yang terjadi selama kehamilan. DM gestasional 

merupakan intoleransi karbohidrat yang mengakibatkan hiperglikemia 

dengan keparahan yang beragam dan deteksi pertama kali pada saat 

hamil.2 

d. Diabetes tipe spesifik lain 

Defek genetik pada fungsi sel β, defek genetik pada kerja insulin, penyakit 

pada kelenjer eksokrin pankreas endokrinopati, ditimbulkan oleh obat-

obatan atau zat kimia infeksi, dan kadang-kadang terjadi sindrom genetik 

lain yang disertai diabetes.2 

 



 

3. Penyebab Diabetes Mellitus 

Secara ilmiah, penyebab diabetes dapat dikarenakan kurangnya produksi 

zat insulin atau kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap zat insulin. Hal ini 

akan mengakibatkan kadar glukosa pada makanan tidak dapat diserap dan 

dimanfaatkan oleh tubuh. Akibatnya kadar gula dalam darah akan terus 

meningkat. Namun, masih ada faktor lainnya yang mendukung terjadinya 

diabetes, diantaranya 

a. Genetik atau faktor keturunan 

Diabetes Mellitus cenderung diturunkan atau diwariskan, bukan 

ditularkan. Anggota keluarga penderita diabetes (diabetisi) memiliki 

kemungkinan lebih besar terserang penyakit ini dibandingkan dengan 

anggota yang tidak menderita Diabetes Mellitus. Para ahli kesehatan juga 

menyebutkan Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang terpaut 

kromosom seks atau kelamin. Biasanya kaum laki-laki menjadi penderita 

sesungguhnya, sedangkan perempuan sebagai pihak yang membawa gen 

untuk mewariskan kepada anak-anaknya. 

b. Virus dan bakteri 

Virus yang diduga penyebab Diabetes Mellitus adalah rubela, mumps, dan 

human coxsackvirus B4. Melalui mekanisme infeksi sitolitik dalam sel 

beta, virus ini mengakibatkan dektruksi atau perusakan sel. Bisa juga virus 

ini menyerang melalui reaksi autoimunitas yang menyebabkan hilangnya 

autoimun dalam sel beta. Diabetes Mellitus akibat bakteri cukup berperan 

menyebabkan Diabetes Mellitus. 

 



 

c. Bahan toksik atau beracun 

Bahan beracun yang mampu merusak sel beta secara langsung adalah 

alloxan, pyrinuron (rodentisida), dan streptozoctin (produk dari sejenis 

jamur). 

d. Nutrisi 

Nutrisi yang berlebihan (overnutrition) merupakan faktor resiko pertama 

yang diketahui penyebab Diabetes Mellitus.  

e. Obesitas 

Kelebihan berat badan atau obesitas akan menungkinkan seseorang 

terjangkit Diabetes Mellitus.16 

4. Pengobatan Diabetes Mellitus 

Pengobatan diabetes memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah menurunkan 

tingginya kadar gula darah menjadi normal atau mendekati normal dan tujuan 

jangka panjang dari pengobatan diabetes adalah mencegah timbulnya 

komplikai diabetes yang membahayakan penderita.10 

 Jika telah menerapkan pengaturan makanan dan kegiatan jasmani yang 

teratur namun pengendalian kadar gula darah belum tercapai maka 

dipertimbangkan pemberian obat hipoglikemi oral (OHO) dan insulin, 

pemberian obat hipeglikemi oral diberikan kurang lebih 30 menit sebelum 

makan, pemberian insulin biasanya diberikan lewat penyuntikan di bawah 

kulit (subkutan) dan pada keadaan khusus diberikan secara intravena (melalui 

vena) atau intramuskuler (melalui otot).17 

 



 

5. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

 Penatalaksanaan secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

penyandang diabetes.6 Target penatalaksanaan DM meliputi kendali kadar 

gula darah, kendali penyakit penyerta dan pengelolaan komplikasi.20 

 Penatalaksanaan pada penderita DM meliputi 4 pilar utama yaitu. 

a. Edukasi 

 Edukasi pada penyandang diabetes meliputi pemahaman tentang 

perjalanan penyakit DM, pengendalian dan pemantauan DM secara 

berkelanjutan, penyulit/komplikasi DM, resiko dan cara penggunaan obat 

diabetes/insulin.20 

 Pemberdayaan diabetes memerlukan pastisipasi aktif pasien dalam menuju 

perubahan perilaku sehat. Untuk mencapai keberhasilan perubahan 

perilaku, dibutuhkan edukasi yang komprehensif dan upaya peningkatan 

motivasi.6 Beberapa bentuk perubahan perilaku dalam  edukasi sebagai 

berikut 

1. Mengikuti pola makan sehat 

2. Meningkatkan kegiatan jasmani 

3. Menggunakan obat diabetes 

4. Melakukan pemantauan gula darah mandiri 

5. Melakukan perawatan kaki secara berkala 

6. Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan 

hipoglikemia.20 

 

 



 

b. Terapi Gizi Medis 

 Terapi gizi medis merupakan bagian dari penatalaksanaan diabetes secara 

total. kunci keberhasilan terapi ini adalah keterlibatan secara menyeluruh 

dari anggota tim (dokter, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien 

dan keluarganya). Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes 

hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu 

makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi 

masing-masing individu. Pada penyandang diabetes perlu ditekankan 

pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, jenis, dan jumlah 

makanan, terutama pada mereka yang menggunakan obat penurunan 

glukosa darah atau insulin. Makanan sehari-hari hendaknya cukup 

karbohidrat antara 45-65% kebutuhan, lemak 20-25% kebutuhan, protein 

10-20% kebutuhan, serat ±25 gr/hari, dan natrium < 3000 mg.6 

c. Latihan Jasmani 

 Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan secara teratur 3-4 kali seminggu 

selama kurang lebih 30 menit. Tujuan latihan jasmani untuk menjaga 

kebugaran, menurunkan berat badan, dan memperbaiki sensitivitas insulin 

sehingga akan mengendalikan gula darah. Latihan jasmani yang 

dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang. Hindarkan kebiasaan hidup yang 

kurang gerak.20 

d. Terapi Farmakologis 

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan bentuk 



 

suntikan insulin.20 berdasarkan cara kerjanya, OHO dibagi menjadi 5 

golongan yaitu,6 

1. Pemicu sekresi insulin: sulfonilurea dan glinid 

2. Peningkatan sensivitas terhadap insulin: metformin dan tiazolidindion 

3. Penghambat glukoneogenesis: metformin 

4. Penghambat absorbsi glukosa 

5. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor 

B. Lidah Buaya 

1. Morfologi Lidah Buaya 

  Berdasarkan taksonomi, lidah buaya (Aloe vera) dalam dunia pertumbuhan 

termasuk kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotiledoneae, 

bangsa Liliflorae, suku Liliceae, marga Aloe, dan jenis Aloe barbadensis 

Miller.12 

 Lidah buaya bukan tanaman asing. Bentuk batang tanaman ini pendek 

dengan daun seperti tombak, daun berdiri tegak, dan di pinggirnya berbaris 

duri yang tidak begitu tajam. Letak daun rapat, melingkar, serta mempunyai 

daun yang berwarna hijau berlapis lilin dan didalamnya terdapat daging daun 

yang tebal berwarna bening.12 

 Tanaman lidah buaya termasuk semak rendah, tergolong tanaman yang 

bersifat sukulen, menyukai hidup di tempat kering. Panjang daun 40-90 cm, 

lebar 6-13 cm, dengan ketebalan lebih kurang 2,5 cm dipangkal daun dan 

bungan berbentuk lonceng.1 

 

 



 

2. Kandungan Lidah Buaya 

 Tanaman lidah buaya mengandung dua jenis cairan, yakni cairan bening 

seperti jeli dan cairan berwarna kekuningan yang mengandung aloin. Gel 

lidah buaya diperoleh dengan membelah batang lidah buaya. Gel 

mengandung zat antibakteri dan antijamur yang dapat menstimulasi 

fibroblast, yaitu sel-sel kulit yang berfungsi menyembuhkan luka.17 

Tabel 1. 
Kandungan Zat Gizi Gel Lidah Buaya dalam 100 gram.12 

 
No. Komponen Jumlah 
1 Air 99,510 % 
2 Lemak 0,067 % 
3 Karbohidrat 0,043 % 
4 Protein 0,038 % 
5 Vitamin A 4,594 IU 
6 Vitamin C 3,476 mg 
7 Total padatan terlarut 0,490 % 

 Mengingat kandungan yang lengkap, lidah buaya tidak hanya mampu 

menjaga kesehatan, tapi juga mengatasi berbagai penyakit, salah satu manfaat 

lidah buaya mampu menurunkan kadar gula darah pada diabetes yang tidak 

tergantung insulin.12 

 Kandungan dari lidah buaya yang dianggap mampu menurunkan kadar 

gula darah adalah kromium, inositol, vitamin A, dan getah kering lidah buaya 

yang mengandung hypoglycemic agent.12 Senyawa aktif golongan flavonoid 

memiliki aktivitas sebagai agent hipoglikemik atau penurun kadar gula 

darah.32 

3. Manfaat dan Efek Negatif Lidah Buaya 

  Secara umum bagian-bagian dari tanaman lidah buaya yang sering 

dimanfaatkan adalah 



 

a. Daun 

 Daun lidah buaya dapat digunakan langsung, baik secara tradisional 

maupun dalam bentuk ekstrak.12 

b. Eksudat 

 Cairan rasa pahit dan kental yang mengalir keluar apabila daun lidah 

buaya dipotong dikenali sebagai eksudat atau getah daun (yellow sap). 

Eksudat ini secara tradisional biasanya digunakan langsung untuk 

pemeliharaan rambut, penyembuhan luka dan sebagainya.12 

c. Gel 

 Gel adalah bagian yang diperolah dengan menyayat bagian dalam daun 

setelah eksudat dikeluarkan. Gel lidah buaya mengandung karbohidrat 

tercerna, sehingga dapat digunakan sebagai minuman diet.12 

 Manfaat lidah buaya beragam disebabkan kandungan bahan aktif yang 

dimiliki. 

Tabel 2. 
Zat-zat yang Terkandung dalam Gel Lidah Buaya.19 
Zat Manfaat 

Lignin 
 

 Mempunyai kemampuan penyerapan yang 
tinggi, sehingga memudahkan peresapan gel ke 
kulit. 

Saponin  Mempunyai kemampuan membersihkan dan 
bersifat antiseptik. 

 Bahan pencuci yang sangat baik 

Komplek Anthraquinone aloin, 
barbaloin, kromium, iso-
barbaloin, anthranol, aloe emodin, 
athracene, aloetic acid, ester asam 
sinamat, asam krisophanat, eteral 
oil, resistanol 

 Bahan laksatif 
 Penghilang rasa sakit, mengurangi racun 
 Penurunan kadar gula darah 
 Senyama antibakteri 
 Mempunyai kandungan antibiotic 

Vitamin B1, B2, nacinamida, B6, 
cholin, asam folat 

 Bahan penting untuk menjalankan fungsi tubuh 
secara normal dan sehat 

Mono dan polisakarida, selulosa, 
mannose, aldopentosa 

 Memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh 
 Berfungsi untuk memproduksi mucopolisakarida. 



 

  Menurut Sutrisno dari Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB, 

menyatakan bahwa sampai saat ini, belum ada fakta yang menunjukkan 

keracunan pada manusia atau hewan karena mengkonsumsi lidah buaya.18 

4. Nata de Aloe vera 

 Berbagai produk olahan lidah buaya yang dapat dikonsumsi menjadi 

produk makanan  dan minuman adalah selai lidah buaya, jus lidah buaya, teh 

lidah buaya, nata de aloe vera,  dodol lidah buaya, cendol lidah buaya dan 

kerupuk lidah buaya.12 

 Pembuatan nata awalnya hanya berkembang di negara Filipina pada tahun 

1960-an. Sementara itu, produk nata mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 

1987. Dengan teknologi pembuatan nata yang semakin berkembang, daya 

beli dan konsumsi terhadap nata pun meningkat. Selain menggunakan bahan 

baku air kelapa, bakteri Acetobacter xylinum  dapat menghasilkan nata dari 

bahan lain seperti nanas, limbah tahu (kedelai), kakao, dan buah semu jambu 

mete.14 

 Nata de Aloevera merupakan produk yang dibuat dari lidah buaya. 

Keuntungan membuat nata de Aloevera dibandingkan jenis nata lainnya 

adalah tidak diperlukan biakan murni atau starter Acetobacter xylinum, 

sehingga cara pembuatannya lebih mudah dan cepat (hanya satu hari). Pulp 

lidah buaya sudah mengandung gelatin. Karena itu, daging lidah buaya akan 

mengenyalkan dan menyerupai nata setelah dipanaskan.14 

  Proses pengolahan gel lidah buaya adalah sebagai berikut. 

a. Siapkan seluruh bahan baku 



 

b. Kupas kulit lidah buaya dengan pisau. Kulit yang dikupas hendaknya 

cukup tebal agar gel lidah buaya tidak pahit. 

c. Potong gel lidah buaya dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm. Setelah itu, masak 

air hingga bersuhu 60ºC dengan menambahkan garam dan pemasakan  

dilakukan selama ± 20 menit 

d. Tiriskan dadu gel lidah buaya 

e. Campurkan dengan larutan air dan gula 200 gr (gula diabetik 2gr 10 

sachet)29 

C. Pengaruh Nata de Aloevera Terhadap Diabetes Mellitus 

 Penelitian Dessy pada bulan November 2009 di Kecamatan Rantau Selatan 

Kabupaten Labuhan Batu dengan memberikan penderita Diabetes Mellitus 100 ml 

sari lidah buaya selama 10 hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh bermakna pemberian sari lidah buaya dalam penurunan kadar gula darah 

penderita Diabetes Mellitus dengan tingkat kepercayaan 5% (0,05).17 

 Penelitian Putri pada bulan Mei-Juni 2012 di wilayah kerja Puskesmas 

Tlogosari Kulon dengan memberikan penderita diabetes 150 ml jus lidah buaya 

selama 14 hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh 

bermakna pemberian jus lidah buaya terhadap penurunan kadar GDP dengan 

tingkat kepercayaan 5% (0,05).9 

D. Penelitian-Penelitian Non Farmakologis Lain Tentang Penurunan Kadar 
Gula Darah 
 

 Penelitian Harisa pada bulan November 2006-Juli 2007 di Ruang Rawat 

Inap IRNA C Rumah Sakit Dr. M.Djamil Padang dengan memberikan penderita 

Diabetes Mellitus 100 ml ekstrak buncis selama 3 hari berturut-turut. Hasil 

penelitian menunjukkan ada pengaruh bermakna pemberian ekstrak buncis dalam 



 

penurunan kadar glukosa darah penderita Diabetes Mellitus dengan tingkat 

kepercayaan 5% (0,05).23 

Penelitian Adira pada bulan Januari-Agustus 2008 di Ruang Rawat Inap 

Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan memberikan penderita 

Diabetes Mellitus 2 sdm (20cc) Virgin Coconut Oil (VCO) selama 7 hari berturut-

turut. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh bermakna pemberian Virgin 

Coconut Oil (VCO) terhadap penurunan kadar glukosa darah penderita Diabetes 

Mellitus dengan tingkat kepercayaan 5% (0,05).24 

Penelitian Rahmawati pada bulan Oktober 2011-Agustus 2012 di 

Poliklinik Khusus Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan 

memberikan penderita Diabetes Mellitus 175 gr jus bengkuang 2 kali sehari 

selama 7 hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh 

bermakna pemberian jus bengkuang terhadap penurunan kadar glukosa darah 

penderita Diabetes Mellitus dengan tingkat kepercayaan 5% (0,05).26 

E. Kerangka Konsep 

Kelompok Perlakuan 

 

 

 

Kelompok Kontrol 

  

 

 

 

Kadar gula darah 

sewaktu ( awal) 

Diberi Nata de aloe vera 

Kadar gula darah 

sewaktu (akhir) 

Kadar gula darah 

sewaktu (awal) 

Kadar gula darah 

sewaktu (akhir) 

Tidak diberi Nata de aloe vera 



 

F. Hipotesis 

Ada pengaruh pemberian nata de aloe vera terhadap penurunan kadar gula darah pada kelompok perlakuan (kasus). 

G. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Variabel Cara Pengukuran Alat Pengukuran Hasil Ukur Skala 

1 Kadar glukosa 
darah sewaktu 
(awal) 
responden 
sebelum 
pemberian 
nata de aloe 
vera. 

Nilai ukur kadar glukosa darah 
sewaktu (awal) responden 1 jam 
sebelum pemberian nata de aloe 
vera. 

Memeriksa kadar glukosa 
darah sewaktu awal 
responden secara langsung 
dengan blood glucose test. 

Blood Glucose 
Test 

Kadar glukosa darah 
sewaktu awal 
responden dalam 
satuan mg/dl. 

Rasio 

2 Pemberian 
nata de aloe 
vera. 

Pemberian nata de aloe vera 
kepada responden 1 kali sehari 
sebanyak 150 gram untuk setiap 
kali pemberian selama 7 hari 
berturut-turut. 

Menimbang nata de aloe 
vera yang akan diberikan 
kepada responden kasus. 

Timbangan Habis jika = 150gr 
Tidak habis jika < 
150gr 

Nominal 

3 Kadar glukosa 
darah sewaktu 
(akhir) 
responden 
setelah 
pemberian 
nata de aloe 
vera. 

Nilai ukur kadar glukosa darah 
sewaktu (akhir) responden 1jam 
setelah pemberian nata de aloe 
vera selama 7 hari. 

Memeriksa kadar glukosa 
darah sewaktu akhir 
responden secara langsung 
dengan blood glucose test. 

Blood Glucose 
Test 

Kadar glukosa darah 
sewaktu akhir 
responden dalam 
satuan mg/dl. 

Rasio 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Design Penelitian 

Design penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan pra-pasca perlakuan 

(pretest-posttest with control group design). Artinya pengukuran kadar gula darah  dilakukan 

sebelum dan sesudah perlakuan dan terdapat kontrol sebagai pembanding. Kasus dan kontrol 

adalah penderita Diabetes Mellitus tipe II yang memiliki kadar gula darah ≥ 200 mg/dl yang 

tidak diberi perlakuan. Hasil penelitian ini untuk melihat pengaruh pemberian nata de aloe 

vera dalam penurunan kadar gula darah penderita Diabetes Mellitus tipe II di wilayah kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang tahun 2014. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai dengan Juli 2014 di 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang. 

C. Sasaran Penelitian 

1. Populasi 

  Populasi penelitian adalah seluruh penderita Diabetes Mellitus tipe II yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo. 

2. Sampel 

 Sampel penelitian adalah pasien Diabetes Mellitus yang diambil secara purposive 

random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan keinginan peneliti sebanyak 20 

orang yang dihitung dengan rumus : 
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Keterangan 

N = Besar populasi 

n = Besar sampel 

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan.30   

 Dari rumus diatas jumlah sampel 19,43 atau 20 orang. Pengambilan sampel juga 

mempertimbangkan syarat-syarat berikut. 

a. Hasil pengukuran kadar gula darah saat di Puskesmas ≥ 200 mg/dl. 

b. Bersedia diberikan perlakuan berupa pemberian nata de aloe vera setiap hari selama 7 

hari dengan menandatangani surat persetujuan. 

c. Pasien tergolong Diabetes Mellitus tipe II tanpa komplikasi penyakit hipertensi yang 

didapatkan melalui data Puskesmas Nanggalo. 

d. Pasien berumur >40 tahun. 

D. Rancangan Penelitian 

1. Rancangan pembuatan nata de aloe vera 

1. Alat 

 Alat yang digunakan dalam proses pembuatan adalah pisau, talenan, timbangan, 

panci, sendok pengaduk. 

2. Bahan 

 Bahan yang digunakan adalah lidah buaya yang masih segar yang diperoleh dari 

kebun sekolah SMK-PP Negeri Padang, air, garam, gula diabetik. 

 



 

3. Cara pembuatan nata de aloe vera 

Siapkan seluruh bahan baku 1 pelepah daun lidah buaya (1 kg), gula diabetik 10 

sachet (1 sachet=2 gr), air 750 ml untuk larutan gula, garam ½ sdt. Kupas kulit lidah 

buaya dengan pisau. Kulit yang dikupas hendaknya cukup tebal agar gel lidah buaya 

tidak pahit dan potong gel lidah buaya dengan ukuran dadu 1,5 cm x 1,5 cm. Cuci gel 

lidah buaya 2-3 kali dengan air mengalir. Setelah itu, masak air hingga bersuhu 60ºC, 

kemudian masukan garam dan nata de aloe vera, dan masak hingga mendidih, 

pemasakan  dilakukan selama ± 20 menit. Siapkan larutan gula dan tiriskan dadu gel 

lidah buaya. Kemudian campurkan dengan larutan air gula. Alur pembuatan nata de 

aloe vera dapat dilihat pada Lampiran A. 

2. Persiapan responden 

  Pada persiapan responden peneliti melakukan identifikasi faktor atau masalah terkait 

tentang pengontrolan kadar gula darah responden. Identifikasi yang dilakukan ditujukan 

pada asupan makan responden dan jenis zat gizi yang akan dikontrol adalah karbohidrat. 

Metode yang digunakan untuk mengetahui asupan makan responden adalah metode recall 

24 jam yang dilakuan 3 × 24 jam dalam waktu 7 hari. Recall dilakukan pada hari pertama, 

hari keempat dan hari terakhir.  

3. Pelaksanaan penelitian 

 Nata de aloe vera diberikan kepada sampel 200 ml dengan proporsi 150 gr nata de 

aloe vera dan 50 ml larutan gula diabetik setiap hari selama 7 hari. Sebelum diberikan 

perlakuan kadar gula darah sampel diukur dan pada hari ke 7 setelah 1 jam minum nata 

de aloe vera kadar gula darah diukur kembali. Sedangkan kontrol tidak diberi 

perlakuan.17 Kadar gula darah diukur dalam rentang waktu pagi hingga siang hari. 

 

 



 

E. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data 

1. Data primer 

 Data yang dikumpulkan adalah jumlah nata de aloe vera yang dihabiskan, data berat 

badan dan tinggi badan untuk melihat status gizi (IMT), dan data kadar gula darah 

sewaktu responden yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Untuk mengukur kadar gula 

darah dengan menggunakan alat ukur kadar gula darah glukose test. 

2. Data sekunder 

 Data dikumpulkan meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, tergolong diabetes 

tipe II yang diperoleh dari laporan kesehatan di  Puskesmas Nanggalo. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Data mengenai kadar gula darah pasien yang diperoleh diolah dengan cara 

komputerisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut 

a. Menyunting Data (editing) 

 Dalam menyunting data dilakukan pengecekan kelengkapan pengisian kuesioner, 

kejelasan jawaban, kesesuaian relevansi jawaban dan keseragaman satuan. 

b. Mengkode Data (coding) 

 Memberi kode pada masing-masing data sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah 

dirumuskan. 

c. Memasukkan Data (entry) 

 Penyajian data tingkat kehabisan, kadar gula darah (sebelum dan sesudah), dan 

penurunan kadar gula darah kedalam tabel. 

d. Membersihkan Data (cleaning) 

 Pemeriksaan kembali terhadap data yang telah di entrykan untuk mengecek kesalahan 

yang mungkin terjadi. 



 

2. Analisis data 

a. Analisis Univariat 

 Analisis univariat untuk melihat rata-rata nata de aloe vera yang dihabiskan dan rata-

rata kadar gula darah sebelum dan sesudah perlakuan. 

b. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat untuk menguji hipotesis yaitu ada perbedaan antara kadar gula darah 

sebelum dan sesudah pemberian nata de aloe vera pada kelompok perlakuan dengan 

uji T-Test beda dua mean dependent dan uji T-Test independent untuk mengetahui 

pengaruh pemberian nata de aloe vera dengan melihat perbedaan rata-rata penurunan 

kadar gula darah pada kelompok perlakuan dan kontrol. Dengan tingkat kepercayaan 

p = <0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini diambil dari penderita Diabetes Mellitus tipe II yang 

berada di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo dan mengkonsumsi obat dengan jenis 

metformin dan glibenclamide, pada tanggal 13 dan 14 Juni 2014 yang berjumlah 20 

orang responden, yang terdiri dari 10 orang responden kasus dan 10 orang responden 

kontrol. Responden kasus diberikan penjelasan tentang manfaat lidah buaya dalam 

menurunkan kadar gula darah, dan selanjutnya responden diminta untuk menandatangani 

lembar persetujuan sebagai responden dan kesediaannya dalam mengkonsumsi nata de 

aloe vera, dan pada responden kontrol diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian dan 

peranannya dalam penelitian ini serta diminta untuk menandatangani lembar persetujuan 

sebagai responden. 

Seluruh responden dalam penelitian ini menderita Diabetes Mellitus dengan jangka 

waktu yang berbeda-beda. Lama menderita Diabetes Mellitus pada responden kasus 

berada pada rentang 1 – 14 tahun, dan pada responden kontrol 3 – 7 tahun. 

a. Gambaran Umur dan Jenis Kelamin 

 Gambaran umur dan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 3. 
Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo 
Padang Tahun 2014.  

 
Umur (th) Kasus Kontrol 

n % n % 
40 – 49 2 20 5 50 
50 – 64 8 80 5 50 
Jumlah 10 100 10 100 

 
Jenis Kelamin n % n % 

Laki-laki 3 30 1 10 
Perempuan 7 70 9 90 

Jumlah 10 100 10 100 
  
  Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa responden kasus pada penelitian ini rata-rata 

berusia 54 tahun dan responden kontrol rata-rata berusia 49 tahun. Pada penelitian ini 

sebagian besar responden adalah perempuan, dengan responden kasus sebanyak 7 

orang (70%) dan kontrol sebanyak 9 orang (90%). 

b. Gambaran Status gizi 

 Status gizi responden ditentukan dengan IMT (Indeks Massa Tubuh). Data berat 

badan dan tinggi badan responden diperoleh dari hasil ukur. Status gizi responden 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 
Distribusi Responden Berdasarkan Status gizi (IMT) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 
  

Status Gizi 
(IMT) 

Kasus Kontrol 
n % n % 

Kurus 1 10 1 10 
Normal 1 10 6 60 
Gemuk 8 80 3 30 

Jumlah 10 100 10 100 
 



 

  Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar (80%) responden kasus 

memiliki status gizi gemuk, dan lebih separuh (60%) responden kontrol memiliki 

status gizi normal. 

c. Gambaran Pekerjaan 

 Responden pada penelitian ini memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. 

Gambaran pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. 
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 
  

Pekerjaan 
Kasus Kontrol 

n % n % 
Tidak bekerja 6 60 5 50 

PNS 1 10 2 20 
Swasta 1 10 0 0 

Wiraswasta 0 0 3 30 
Pensiun 2 20 0 0 
Jumlah 10 100 10 100 

  
 Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa lebih separuh (60%) dari responden kasus dan 

sebagian (50%) dari responden kontrol responden tidak memiliki pekerjaan.  

d. Gambaran Asupan Karbohidrat 

 Selain diberikan perlakuan, peneliti juga mengontrol asupan makanan responden 

kasus dalam waktu 7 hari dengan metode recall 3 × 24 jam. Recall dilakukan pada 

hari pertama, kedua dan ketujuh. Jenis zat gizi yang dikontrol adalah karbohidrat. 

Hasil recall asupan makanan responden kasus dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 6. 
Asupan Karbohidrat Responden Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang 

Tahun 2014. 
 

Responden 
Kebutuhan 

Individu 
(gr) 

Asupan Karbohidrat 
(% Keb. Individu) Rata-rata 

(%) 
H1 H4 H7 

S1 243 83,3 75,4 81,8 80,2 
S2 228 67,5 85,9 84,9 79,5 
S3 221 79,9 83,2 85,3 82,8 
S4 208 87,3 101,5 90,2 93,0 
S5 225 109,2 110,7 114,5 111,5 
S6 230 83,4 80,4 77,9 80,6 
S7 329 91,3 93,2 92,7 92,4 
S8 297,2 77,8 81,9 79,5 79,8 
S9 259 51,7 50,6 55,1 52,4 
S10 344 79,8 82,4 79,9 80,7 

Rata-rata 83,29 
 

 Dari tabel 6 menunjukkan bahwa asupan makanan responden kasus berada pada 

rentang 50,6 – 114,5% yang membuktikan bahwa asupan makanan responden ada 

yang kurang dan ada yang lebih dari kebutuhan masing-masing responden. Rata-rata 

asupan makanan responden sudah cukup baik yaitu 83,29%.  

 Pengontrolan asupan makanan dalam waktu 7 hari juga dilakukan pada responden 

kontrol dengan metode dan jenis zat gizi yang dikontrol sama dengan responden 

kasus. Hasil recall asupan makanan responden kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 7. 
Asupan Karbohidrat Responden Kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo 

Padang Tahun 2014. 
 

Responden Kebutuhan 
Individu 

Asupan Karbohidrat 
(% Keb. Individu) Rata-rata 

(%) 
H1 H4 H7 

K1 208,1 107,4 103,5 101,2 104,2 
K2 231,25 117,9 109,6 108,4 111,9 
K3 291,3 82,5 87,9 100,5 90,3 
K4 269,5 107,5 111,3 108,7 109,2 
K5 243,3 108,5 105,4 104,2 106,1 
K6 318,52 106,7 108,5 110,1 108,4 
K7 256,5 103,8 109,1 100,6 104,5 
K8 231,2 95,9 102,7 105,7 101,4 
K9 247,7 82,9 86,6 87,2 85,5 
K10 235,9 106,2 109,0 104,6 106,6 

Rata-rata 113,26 
 
 Dari tabel 7 menunjukkan bahwa asupan makanan pada responden kontrol berada 

pada rentang 82,5 – 117,9% yang membuktikan sebagian besar dari responden 

memiliki asupan lebih dari kebutuhan masing-masing. Rata-rata asupan makanan 

responden berlebih yaitu 113,26%.     

2. Hasil Analisis Univariat 

a. Daya Terima Nata de Aloe Vera 

 Seluruh responden kasus diberikan nata de aloe vera sebanyak 200 ml selama 7 

hari. Gambaran daya terima responden terhadap nata de aloe vera dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 8. 
Distribusi Responden Berdasarkan Daya Terima Nata de Aloe Vera 

di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 

Daya Terima Nata de Aloe Vera n % 
Habis 10 100 

Tidak Habis 0 0 
Jumlah 10 100 

 



 

 Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa seluruh responden mampu menghabiskan nata 

de aloe vera yang diberikan. 

b. Kadar Glukosa Darah Awal Responden 

 Kadar gula darah kapiler normal untuk kadar gula darah sewaktu adalah < 200 

mg/dl.6 Kadar gula darah sewaktu awal pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 9. 
Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Glukosa Darah Awal di Wilayah Kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 

Kadar Glukosa 
Darah Sewaktu 
Awal (mg/dl) 

Kasus Kontrol 

n % n % 

< 200 4 40 0 0 
≥ 200 6 60 10 100 

Jumlah 10 100 10 100 
 
 Dari tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar (60%) responden kasus memiliki 

kadar gula darah awal ≥ 200 mg/dl, dan pada responden kontrol seluruh responden 

memiliki kadar gula darah awal ≥ 200 mg/dl. 

c. Kadar Glukosa Darah Akhir Responden 

 Kadar gula darah sewaktu akhir (1 jam setelah perlakukan) pada pasien Diabetes 

Mellitus Tipe 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 10. 
Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Gula Darah Akhir di Wilayah Kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 

Kadar Gula Darah 
Sewaktu Akhir 1 

jam setelah 
perlakuan (mg/dl) 

Kasus Kontrol 

n % n % 

< 200 6 60 1 10 
≥ 200 4 40 9 90 

Jumlah 10 100 10 100 
 



 

 Dari tabel 10 menunjukkan bahwa seluruh responden kasus mengalami 

penurunan kadar gula darah setelah diberikan nata de aloe vera. Dari 10 orang 

responden, 4 diantaranya mengalami penurunan kadar gula darah sewaktu namun 

masih tergolong ≥ 200 mg/dl atau belum normal. Pada responden kontrol diperoleh 2 

orang responden yang mengalami penurunan kadar gula darah, namun dari 2 orang 

responden tersebut 1 diantaranya memiliki kadar gula darah < 200 mg/dl. 

d. Perbedaan Kadar Gula Darah Awal dan Akhir Responden Kasus dan Kontrol 

 Perbedaan kadar gula darah awal dan akhir pada responden kasus dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 11. 
Perbedaan Kadar Gula Darah Awal dan Akhir Responden Kasus 

di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 

Responden 
Kadar GDS (mg/dl) Penurunan 

(mg/dl) Awal Akhir 
S1 162 109 53 
S2 196 111 85 
S3 420 360 60 
S4 512 405 107 
S5 162 146 16 
S6 168 128 40 
S7 319 143 176 
S8 277 210 67 
S9 508 231 277 
S10 213 153 60 

Rata-rata 293,70 199,60 94,1 
   
 Dari tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata kadar gula darah awal pada 

responden kasus adalah 293,70 mg/dl dan kadar gula darah akhir 199,60 mg/dl. 

Penurunan kadar gula darah tertinggi adalah sebanyak 277 mg/dl dan terendah 

sebanyak 16 mg/dl. Terjadinya penurunan tertinggi kadar gula darah sebanyak 277 

mg/dl mempengaruhi nilai rata-rata  penurunan kadar gula darah pada responden 

kasus. Sehingga diperoleh rata-rata penurunan kadar gula darah responden kasus 

sebesar 94,1 mg/dl. 



 

 Perbedaan kadar gula darah awal dan akhir pada responden kontrol dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 12. 
Perbedaan Kadar Gula Darah Awal dan Akhir Responden 

Kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 

Responden 
Kadar GDS (mg/dl) Penurunan 

(mg/dl) Awal Akhir 
K1 295 315 - 20 
K2 503 512 - 9 
K3 347 313 34 
K4 215 289 - 74 
K5 203 277 - 74 
K6 444 512 - 68 
K7 277 359 - 82 
K8 271 315 - 44 
K9 317 308 9 
K10 403 413 - 10 

Rata-rata 327,50 361,30 -33,8 
 
 Dari tabel 12 menunjukkan bahwa rata-rata kadar gula darah awal pada 

responden kontrol adalah 327,50 mg/dl dan kadar gula darah akhir 361,30 mg/dl. Dari 

10 orang responden kontrol, hanya 2 orang responden yang mengalami penurunan 

kadar gula darah. Sehingga diperoleh rata-rata penurunan kadar gula darah responden 

kasus sebesar -33,8 mg/dl. 

3. Hasil Analisis Bivariat 

a. Perbedaan Kadar Gula Darah Awal dan Akhir Pemberian Nata de Aloe Vera 

Responden Kasus 

 Untuk mengetahui perbedaan kadar gula darah sewaktu awal dan akhir 1 jam 

setelah pemberian nata de aloe vera pada responden kasus, maka dilakukan analisis 

statistik uji T-Test beda dua mean dependent dengan p < 0,05. Data perbedaan kadar 

gula darah sewaktu responden kasus dapat dilihat pada tabel  berikut. 

 
 
 



 

Tabel 13. 
Hasil Analisis Beda Kadar Gula Darah Responden 

Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2014. 
 

Analisa 
Statistik Uji n Mean 

Standar 
Deviasi p 

Kadar GDS 
Awal 

T-Test 
10 

293,70 
140,237 

0,004 
Kadar GDS 
Akhir  

10 
199,60 

104, 586 

 
 Dari tabel 13 menunjukkan bahwa adanya perbedaan kadar gula darah sewaktu 

awal dan akhir pada responden kasus dengan p < 0,05. 

b. Pengaruh Pemberian Nata de Aloe Vera Terhadap Penurunan Kadar Gula 

Darah Pasien DM Tipe II 

 Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian nata de aloe vera dalam 

penurunan kadar gula darah sewaktu pada responden kasus dan kontrol maka 

dilakukan analisis statistik uji T-Test independent. Hasil analisis dapat dilihat pada 

tabel. 

Tabel 14. 
Pengaruh Pemberian Nata de Aloe Vera Dalam Penurunan Kadar 

Gula Darah Pasien DM Tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 
2014. 

 

Analisa Statistik Uji N Mean 
Standar 
Deviasi p Hubungan 

Rata-rata 
penurunan kadar 
GDS Kasus 

T-Test 

10 
94,10 

77,592 

0,000 Bermakna 
Rata-rata 
penurunan kadar 
GDS Kontrol 

10 
-33,80 

40,318 

 
 Dari tabel 14 menunjukkan bahwa adanya hubungan bermakna dari pemberian 

nata de aloe vera pada responden kasus dalam penurunan kadar gula darah dengan p 

< 0,05.  

 



 

B. Pembahasan 

1. Gambaran Umum Responden 

Pada penelitian ini penderita Diabetes Mellitus yang dijadikan sebagai responden 

berusia pada rentang 40 – 64 tahun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan rata-rata 

usia responden kasus 54 tahun, dan rata-rata usia responden kontrol 49 tahun. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Erik, bahwa penderita DM tipe 2 adalah mereka yang berusia > 

40 tahun. 

Dari hasil penelitian ditemui 70% responden kasus dan 90% responden kontrol adalah 

perempuan. Menurut Prapti, biasanya kaum laki-laki menjadi penderita sesungguhnya, 

sedangkan perempuan sebagai pihak yang membawa gen untuk mewariskan kepada 

anak-anaknya. Namun, yang ditemui dilapangan sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan. Hal ini diperkirakan terjadi karena, peran perempuan dalam 

membawa gen yang diikuti dengan asupan nutrisi pada perempuan tidak terkontrol atau 

berlebihan. 

 Pada penelitian ini ditemukan sebagian besar (80%) dari responden kasus memiliki 

status gizi gemuk. Namun, hanya sebagian kecil (30%) responden kontrol yang memiliki 

status gizi gemuk. Hal ini sesuai dengan pendapat Prapti, bahwa nutrisi yang berlebihan 

(overnutrition) merupakan faktor resiko pertama yang diketahui penyebab Diabetes 

Mellitus dan kelebihan berat badan atau obesitas akan memungkinkan seseorang 

terjangkit Diabetes Mellitus 

2. Daya Terima Nata de Aloe Vera 

 Selama pemberian  nata de aloe vera yang dilakukan dalam penelitian, diketahui 

seluruh responden mampu menghabiskan nata de aloe vera. Hal ini sesuai dengan hasil 

studi pendahuluan kepada lima orang penderita Diabetes Mellitus didapatkan data bahwa 

penderita ini memilih untuk mengkonsumsi olahan lidah buaya menjadi nata de Aloevera 



 

dibandingkan dengan olahan berupa jus lidah buaya. Baiknya daya terima responden 

terhadap nata de aloe vera yang diberikan dapat dilihat dari pendapat responden yang 

menyatakan, bahwa tampilan nata de aloe vera yang menarik tidak seperti obat, rasa 

enak, bersih, meminta resep pembuatan nata de aloe vera, menanyakan dimana 

memperoleh produk ini serta keinginan yang besar dari responden untuk sembuh dari 

penyakitnya. 

 Penelitian tentang pemberian nata de aloe vera dalam penurunan kadar gula darah 

pasien DM tipe II ini merupakan penelitian pertama. Sehingga literatur mendukung 

sangat sedikit yang bisa dijadikan pembanding. 

3. Perbedaan Rata-rata Kadar Gula Darah Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui terjadi penurunan kadar gula darah sewaktu 

responden kasus dengan rata-rata 94,1 mg/dl. Seluruh responden kasus mengalami 

penurunan kadar gula darah yang berkisar dari 16 – 277 mg/dl. Penurunan terendah 

terjadi pada responden S5 sebesar 16 mg/dl, rendahnya penurunan kadar gula darah pada 

responden S5 diperkirakan karena responden belum memiliki kemauan dalam mengontrol 

asupan makanan yang dikonsumsinya. Diketahui dari  persentase rata-rata hasil recall 

3×24 jam yang dilakukan pada responden S5 sebesar 111,5% kebutuhan. 

 Penurunan kadar gula darah tertinggi terjadi pada responden S9 yang memiliki status 

gizi normal. Namun, asupan makanan responden kurang  dapat diketahui dari persentase 

rata-rata hasil recall 3×24 jam sebesar 52,4% kebutuhan. Hal ini dikarenakan kesibukan 

responden dalam bekerja sebagai wiraswasta. Sehingga kadar gula darah responden 

mengalami penurunan yang cukup besar.   

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui terjadi penurunan kadar gula darah pada 

responden kontrol dengan rata-rata -33,8 mg/dl. hal ini terjadi dikarenakan hanya 20% 

responden yang mengalami penurunan kadar gula darah dan 80% responden mengalami 



 

peningkatan kadar gula darah.  Responden yang mengalami penurunan kadar gula 

darah adalah responden K3 dan K9. Penurunan kadar gula darah yang terjadi diperkirakan 

karena kemauan responden untuk mengontrol asupan makanannya yang dapat dilihat dari 

persentase rata-rata hasil recall 3×24jam yang dilakukan pada reponden K3 sebesar 

90,3% kebutuhan dan pada responden K9 sebesar 85,5% kebutuhan. 

4. Pengaruh Pemberian Nata de Aloe Vera Dalam Penurunan Kadar Gula Darah 
Pasien DM Tipe II 
 
 Uji statistik dikatakan bermakna jika p < α, dengan tingkat kepercayaan 0,05 (5%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa p < 0,05 yang berarti adanya pengaruh yang 

bermakna secara statistik dari pemberian nata de aloe vera dalam penurunan kadar gula 

darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe II. 

 Penelitian ini menggunakan 150 gr lidah buaya yang di konsumsi beserta 50 ml 

larutan gula dengan rata-rata penurunan kadar gula darah sebesar 94,1 mg/dl. Hal ini 

didukung dengan hasil penelitian Dessy (2009) tentang pemberian 100 ml sari lidah 

buaya pada penderita Diabetes Mellitus tipe II dengan hasil, adanya pengaruh bermakna 

secara statistik dalam penurunan kadar gula darah selama 10 hari berturut-turut dengan 

rata-rata penurunan kadar gula darah sebesar 65,33 mg/dl. Dapat diketahui, bahwa 

semakin besar jumlah lidah buaya yang diberikan maka semakin besar penurunan kadar 

gula darah. Penurunan kadar gula darah ini, diperkirakan terjadi karena kandungan 

kromium, inositol dan vitamin A pada lidah buaya sebagai agent hipoglikemik atau 

penurun kadar gula darah. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Kadar gula darah sewaktu awal kasus sebelum pemberian nata de aloe vera berada pada 

rentang 162 – 512 mg/dl, dan kontrol berada pada rentang 203 – 503 mg/dl. 

2. Kadar gula darah sewaktu akhir kasus setelah 1 jam pemberian nata de aloe vera selama 

7 hari berada pada rentang 109 – 405 mg/dl, dan kontrol berada pada rentang 217 – 512 

mg/dl. 

3. Perbedaan kadar gula darah sewaktu awal dan akhir kasus adalah 94,1 mg/dl dan kontrol 

adalah 33,8 mg/dl. 

4. Adanya pengaruh pemberian nata de aloe vera dalam penurunan kadar gula darah 

sewaktu pasien Diabetes Mellitus tipe II dengan p < 0,05. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang manfaat nata de aloe vera terhadap penurunan 

kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus tipe II dengan  cara melakukan 

pengukuran kadar gula darah puasa, agar terlihat efek yang lebih akurat. 

2. Diharapkan bagi penderita Diabetes Mellitus tipe II dapat menjadikan nata de aloe vera 

sebagai makanan selingan sekaligus alternative untuk menurunkan kadar gula darah. 

3. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi kepada masyarakat bahwa lidah buaya bukan 

hanya dapat digunakan sebagai tanaman pekarangan dan kosmetik (shampoo) saja, tetapi 

juga dapat dikonsumsi serta bermanfaat sebagai salah satu alternatif dalam penurunan 

kadar gula darah. 
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Lampiran A 

ALUR PEMBUATAN NATA de ALOE VERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potong - potong dadu 1,5 cm x 1,5 
cm 

Cuci dengan air mengalir 2-3 kali 

Rebus dengan air + garam ½ sdt + lidah buaya pada 
suhu 60ºC hingga mendidih selama ±20 menit 

Campurkan lidah buaya 
kedalam larutan gula 

Tiriskan lidah buaya 

150 gr daun lidah buaya 
yang sudah dikupas 

Siapkan larutan air dan gula sukrosol 
(gula diabetik) 1 sachet 

Nata de aloe vera 
200 ml 



 

Lampiran B 

KUESIONER PENELITIAN (Kelompok Kasus) 

 
1. Nama :  ....................................................................  

2. Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan 

3. Umur : Tahun 

4. Pekerjaan :  ....................................................................  

5. Alamat :  ....................................................................  

6. Telp./Hp :  ....................................................................  

7. Berat Badan : kg 

8. Tinggi Badan : cm 

9. Status Gizi menurut IMT       :   .................................................  

10. Jenis Obat yang Dikonsumsi :  .................................................  

11. Lama Menderita DM :  .................................................  

12. Kadar Gula Darah Selama Penelitian 

 
Kadar gula darah 

Awal sebelum 
perlakuan (mg/dl) 

Akhir 1 jam sesudah 
perlakuan (mg/dl) 

  

 
13. Daya Terima Nata de Aloe vera 

 
Hari Jumlah Yang dikonsumsi 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  



 

Lampiran C 

KUESIONER PENELITIAN (Kelompok Kontrol) 

  
  

1. Nama :  ....................................................................  

2. Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan 

3. Umur : Tahun 

4. Pekerjaan :  ....................................................................  

5. Alamat :  ....................................................................  

6. Telp./Hp :  ....................................................................  

7. Berat Badan : kg 

8. Tinggi Badan : cm 

9. Status Gizi menurut IMT       :   .................................................  

10. Jenis Obat yang Dikonsumsi :  .................................................  

11. Lama Menderita DM :  .................................................  

12. Kadar Gula Darah Selama Penelitian 

 
Kadar gula darah 

Awal sebelum 
perlakuan (mg/dl) 

Akhir 1 jam sesudah 
perlakuan (mg/dl) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran D 

FOOD RECALL 24 JAM 

 
Hari / Tanggal  :  

Responden  :  

Pewawancara  :  

Recall ke  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu 
Makan Menu Bahan Makanan 

Jumlah 
URT Gram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Lampiran E 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth. Bapak/Ibu 

Calon Responden 

Dengan hormat 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Aurora Andari Amelia 

 NIM  : 112110110 

 Alamat  : Wisma Indah VII BLOK F2no3 Parupuk Tabing Padang 

 Adalah mahasiswa Jurusan Gizi politeknik Kesehatan Padang, bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Nata de Aloevera dalam 

Penurunan Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang Tahun 2014”. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian nata de 

aloevera dalam penurunan kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus. Penelitian ini tidak 

akan menimbulkan kerugian bagi bapak/ibu selaku responden karena kerahasiaan Bapak/Ibu 

akan tetap terjaga dan hanya di gunakan untuk kepentingan penelitian saja. 

Saya sangat berterimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mempertimbangkan serta 

menandatangani lembaran persetujuan yang saya ajukan. 

Atas perhatian dan ketersediaan Bapak/Ibu sebagai responden, saya ucapkan terima 

kasih. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Padang,   Juli 2014 

 

 

               Aurora Andari Amelia  

 



 

Lampiran F 

FORMAT PERSETUJUAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini; 

 Nama  : 

 Umur  : 

 Jenis kelamin : 

 Alamat  : 

 Setelah dijelaskan maksud penelitian, saya menyatakan bersedia membantu penelitian 

yang dilakukan oleh Aurora Andari Amelia, mahasiswi jurusan Gizi Politeknik Kesehatan 

Padang, dalam melaksanakan penelitian pengaruh pemberian nata de aloevera terhadap 

penurunan kadar gula darah penderita Diabetes Mellitus di wilayah kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang tahun 2014. 

 Demikianlah surat pernyataan ini saya tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

Padang,   Juli 2014 

 

 

 

(                                   ) 

 
 
 
 
 



 

Lampiran G 

 

Tabel 1 

Daya Terima Responden Terhadap Nata de Aloe Vera 

Responden 
Jumlah Nata de Aloe Vera yang Dihabiskan (gr) Rata-

rata H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

S1 150 150 150 150 150 150 150 150 

S2 150 150 150 150 150 150 150 150 

S3 150 150 150 150 150 150 150 150 

S4 150 150 150 150 150 150 150 150 

S5 150 150 150 150 150 150 150 150 

S6 150 150 150 150 150 150 150 150 

S7 150 150 150 150 150 150 150 150 

S8 150 150 150 150 150 150 150 150 

S9 150 150 150 150 150 150 150 150 

S10 150 150 150 150 150 150 150 150 

Rata-rata 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran H 

Output Hasil Analisis Bivariat Independent 

T-Test 
 

Group Statistics 

 kasus-
kontrol N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

rata-rata penurunan 
kadar GDS 

Kasus 10 94.10 77.592 24.537 

Kontrol 10 -33.80 40.318 12.750 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

rata-rata penurunan 
kadar GDS 

Equal variances 
assumed 

1.518 .234 4.625 18 .000 127.900 27.652 69.806 185.994 

Equal variances not 
assumed 

  4.625 13.530 .000 127.900 27.652 68.399 187.401 

 



 

Lampiran I 

Output Hasil Analisis Univariat Dependent 

T-Test 
 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 KadarGDawal & 
KadarGDakhir 

10 .838 .002 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 KadarGDawal – 
KadarGDakhir 

94.100 77.592 24.537 38.594 149.606 3.835 9 .004 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 KadarGDawal 293.70 10 140.237 44.347 

KadarGDakhi
r 

199.60 10 104.586 33.073 


