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  MOTTO 

“ dimana ada persiapan disitu selalu ada kesempatan. Maknanya adalah bahwa hati 
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secara maksimal. Yakinkanlah karena disitu setiap peluang akan selalu ada untuk 

menuju impianmu”. 
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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Diet merupakan bagian yang dianggap penting dalam penatalaksanaan 

DM tipe 2, selain olahraga, obat-obatan anti diabetik serta pendidikan. Memilih 

pangan (karbohidrat) yang tidak menaikkan kadar gula darah secara drastis 

merupakan salah satu upaya untuk menjaga kadar gula darah pada taraf 

normal.Tujuan: Tujuan dari literature review ini adalah untuk mengetahui hasil 

monitoring terhadap pengelolaan manajemen diet pada pasien diabetes mellitus tipe II 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Metode: Literature review dilakukan 

berdasarkan issue, metodologi, persamaan dan jurnal penelitian.  Dari 4 penelitian 

yang di gunakan masing-masing mengunakan metode penelitian berbeda yaitu 3 dari 

jurnal penelitian menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik 

dan satu jurnal penelitian menggunakan metode penelitian observasional. Hasil: 

berdasarkan 4 penilitian di dapatkan bahwa metode manajemen diet pada pasien DM 

tipe 2 dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ada pengaruh pola makan tinggi kalori 

terhadap peningkatan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2.  

Pembahasan: Diet adalah terapi utama pada diabetes mellitus tipe 2, maka setiap 

penderita semestinya menjalankan diet yang tepat agar tidak terjadi komplikasi, baik 

akut maupun kronis. Jika penderita tidak menjalankan diet yang tepat, maka akan 

terjadi komplikasi  dan pada  akhirnya  akan menimbulkan  kematian. Simpulan: 

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ketaatan pasien 

dalam menjalani program pengobatan dan mengelola kadar gula darah maka 

disarankan kepada pasien untuk mentaati pengaturan pola makan yang telah 

dianjurkan oleh petugas baik dalam jenis, jumlah maupun jadwal. 

 

Kata Kunci: diabetes mellitus tipe 2, manajemen diet, kebutuhan nutrisi 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Diet is an important part of the management of type 2 diabetes, in 

addition to exercise, anti-diabetic drugs and education. Choosing foods 

(carbohydrates) that do not increase blood sugar levels drastically is one of the efforts 

to maintain blood sugar levels at normal levels. Purpose: The purpose of this 

literature review is to determine the results of monitoring management of diet 

management in patients with type II diabetes mellitus in compliance nutritional 

needs. Method: Literature review is conducted based on issues, methodology, 

equations and research journals. Of the 4 studies used each used different research 

methods, namely 3 of the research journals using descriptive analytic research 

methods and one research journal using observational research methods. Results: 

Based on 4 studies found that the method of diet management in patients with type 2 

diabetes in meeting nutritional needs there is the influence of high calorie diets on 

increasing blood sugar levels in patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Discussion: 

Diet is the main therapy in type 2 diabetes mellitus, then every patient should take the 

right diet to avoid complications, both acute and chronic. If the patient does not 

follow the right diet, complications will occur and will eventually lead to death. 

Conclusion: The results of this literature review show that in order to increase patient 

adherence in undergoing treatment programs and managing blood sugar levels, it is 

advisable for patients to adhere to the dietary arrangements that have been 

recommended by officers both in type, amount and schedule. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diet management, nutritional needs
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

 Diabetes adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak 

menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah atau glukosa), atau 

ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. 

Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, menjadi salah satu dari 

empat penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para 

pemimpin dunia. Jumlah kasus dan prevalensi diabetes terus meningkat selama 

beberapa dekade terakhir. (WHO Global Report, 2016). 

Diabetes miletus tipe II adalah kelainan yang sangat bervariasi diantara kelompok 

etnis. diabetes miletus tipe II merupakan DM terbanyak di Indonesia yang biasa terjadi 

pada orang dewasa, tapi juga terjadi pada anak-anak dan remaja. Diabetes miletus tipe 

II ini, tubuh mampu memproduksi insulin tapi insulin ini tidak mampu untuk 

merespon efek insulin (dikenal sebagai resistensi insulin) yang menyebabkan 

penumpukan glukosa dalam darah banyak orang dengan DM tipe II tidak menyadari 

bahwa mereka menderita DM karena gejala baru muncul setelah bertahun tahun. 

Penderita biasaya didianosis setelah ada komplikasi dari DM(Kesehatan et al., 2018) 

International Diabetes Federation (IDF) mencatat sekitar 366 juta orang di seluruh 

dunia, atau 8,3% dari orangdewasa, diperkirakan memiliki DM pada tahun 2011. Jika 

tren ini berlanjut, padatahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 552 juta orang, atau 1 

dari 10 orangdewasa akan terkena diabetes melitus.Diabetes melitus saat ini telah 

menjadi ancaman serius kesehatan global, 70%dari total kematian didunia dan lebih 

dari setengah beban penyakit(Nursalam, 2016) 

Dari 90-95% kasus diabetes adalah diabetes tipe II yang sebagian besar dapat 

dicegah karena disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat (WHO, 2016). Pada 

tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ketujuh prevalensi penderita diabetes 

tertinggididunia bersama dengan Negara China, India, Amerika Serikat,Brazil, Rusia 

danmexico, dengan jumlah estimasi orang dengan diabetse sebesar 10 juta 

jiwa.Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu masalah besar dibidang 

kesehatanyang ditandai dengan tingginya pervalensi DM tahun 2013-2018 yang telah 

mencapai 8,5 % pada usia ≥ 15 tahun (Riskesdas, 2018) 
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Data riskesdas tahun 2013 menunjukan bahwa terjadi peningkatan Prevalensi 

Diabetes Melitus di Indonesia dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi6,9% atau sekitar 

9,1 juta pada tahun 2013 (Kemenkes 2014).  

Begitu pula dengan prevalensi Diabetes Melitus di Provinsi Sulawesi Tenggara 

dalamBeberapa tahun terakhir Diabetes Melitus termaksud dalam 10 penyakit 

terbesar. Di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan proposi kejadian Diabetes Melitus 

tipe 2 Lebih banyak dibandingan Diabetes Melitus tipe 1. Penyakit Diabetes Melitus 

Mengalami peningkatan dari urutan ke-9 dengan jumlah kasus 2,768 pada tahun2014, 

menjadi urutan ke-5 dengan jumlah kasus 3.206 pada tahun 2015, kemudian pada 

tahun 2016 menjadi urutan ke-3 dengan jumlah kasus 3.983 (Profil Dinkes Prov. 

Sultra, 2016). 

American Diabetes Association (ADA), membagi klasifikasi DiabetesMelitus 

kedalam dua jenis yaitu: (1) Diabetes Melitus tipe 1 Tipe ini disebabkanOleh 

kerusakan sel beta prankreas sehingga terjadi kekurangan insulin absolut.(2) Diabetes 

Melitus tipe 2 Tipe ini disebabkan oleh gangguan sekresi insulin yang progresif karena 

resisten insulin(Prasetya, 2018) 

Penatalaksanaan Diabetes Melitus masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh terbagi atas 4 pilar yaituedukasi, terapi nutrisi medis, 

aktivitas fisik dan terapi farmakologis. Daripenatalaksanaan medis tersebut Terapi 

Nutrisi Medis (TNM) merupakan aspekpenting dari penatalaksanaan Diabetes Melitus 

secara menyeluruh yangmembutuhkan ketertiban multidisiplin (Dokter, perawat, ahli 

gizi, pasien sertakeluarga pasien). Setiap diabetisi sebaiknya mendapatkan terapi 

nutrisi medissesuai dengan kebutuhan guna mencapai sasaran terapi(Prasetya, 2018) 

Penatalaksanaan diet merupakan salah satu usaha dalam penanganan suatu 

penyakit, selain terapi utama seperti obat-obatan, radiasi, dan pembedahan. Peran 

nutrisi untuk pasien berfungsi dalam memberikan tunjangan nutrisi kebutuhan tubuh 

yang kuat, untuk mencegah terjadinya malnutrisi akibat dari penyakit yang di 

deritanya maupun mencegah adanya komplikasi yang dapat memperberat 

penyakit(Kesehatan et al., 2018). 

Status nutrisi adalah keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhu kebutuhan 

metabolisme, kriteria hasil yang terdapat pada status nutrisi pasien diabetes miletus 
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tipe II, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat, pengetahuan tentang pilihan 

minum yang sehat, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat, frekuensi 

makanan(SLKI 2018). 

Manajemen nutrisi itu sendiri adalah mengelola asupan nutrisi yang seimbang. 

Tindakan yang kita lakukan pada pasien itu sendiri, identifikasi status nutrisi, 

identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient, memonitor berat badan, memfasilitasi 

menentukan pedoman diet misalnya, piramida makanan, mengajarkan diet yang di 

programkan, dan mengkaloborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori 

dan jenis nutrient yang di butuhkan(SIKI 2018).  

Diet merupakan bagian yang dianggap penting dalam penatalaksanaan DM tipe 2, 

selain olahraga, obat-obatan anti diabetik serta pendidikan. Memilih pangan 

(karbohidrat) yang tidak menaikkan kadar gula darah secara drastis merupakan salah 

satu upaya untuk menjaga kadar gula darah pada taraf normal. Pengenalan karbohidrat 

berdasarkan efeknya terhadap kadar gula darah dan respons insulin dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menentukan jumlah dan jenis pangan sumber karbohidrat yang 

tepat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan. Konsumsi karbohidrat 

mempengaruhi secara langsung beban glikemik, dimana beban glikemik dapat 

mencerminkan respon insulin terhadap makanan. Indeks glikemik membantu penderita 

diabetes dalam menentukan jenis pangan karbohidrat yang dapat mengendalikan kadar 

glukosa darah. Dengan mengetahui indeks glikemik pangan, penderita diabetes dapat 

memilih makanan yang tidak menaikkan kadar glukosa darah secara drastis sehingga 

kadar glukosa darah dapat dikontrol pada tingkat yang aman(Bertalina & Aindyati, 

2016).  

Peran perawat adalah sebagai edikator dengan cara memberikan informasi yang 

tepat pada pasien diabetes miletus tipe II tentang penyakit DM, memberikan pedidikan 

kesehatan terkait pencegahan agar tidak terjadi komplikasi yang berlanjut, pengobatan 

ke pasien dan memberikan pendidikan kesehatan bagimana pengelolaan diabetes 

miletus yang benar yang benar sehingga dapat memotivasi diri pasien dm. pada 

pengelolaan DM tenaga kesehatan berperan sebagai penerima pesan, komunikasi 

tenaga kesehatan berupa komunikasi yang efektif cara penyampain pesan kepada 
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pasien supaya paham, kemudian pesan yang diterima oleh pasien dan intruksi dengan 

Bahasa yang sederhana sehingga pasien paham(Ningsih, 2013) 

Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik 

keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien/pasiendiberbagai tatanan 

pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkankaidah-kaidahkeperawatan sebagai 

suatu profesi yang berdasarkan pada kebutuhan objektifklien untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi klien. Dan pentingnya asuhankeperawatan pada pasien 

Diabetes Melitus untuk menjaga kadar gula darahpasien itu sendiri dalam kategori 

yang baik yang seimbang dalam artian tidakterlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah 

gula darahnya. Dampaknya Jika tidaksegera ditangani maka akan menimbulkan 

komplikasi. Kadar gula darah yangtinggi secara terus menerus selama bertahun-tahun 

pada akhirnya dapat merusakorgan-organ tubuh. Hampir seluruh organ tubuh dapat 

terpengaruhi oleh diabeteskronis, seperti: jantung, pembuluh darah, ginjal, mata, 

sistem saraf dll.  

Dengan didukung keluarga pengamatan dan study literature yang di lakukan pada 

pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan manajemen diet dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi di berbagai tatanan keperawatan maka penulis tertarik untuk 

menggali lebih dalam mengenai pengaruh manajemen diet pada pasien DM tipe 2 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. tujuan dari study literature ini adalah untuk 

mengetahui secara spesifik pengaruh manajemen diet pada pasien DM tipe 2 dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi.  

 

B. Tujuan  

1. Tujuan umum  

Mengetahui hasil monitoring terhadap pengelolaan manajemen diet pada pasien 

diabetes miletus tipe II dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengetahui pengaruh manajemen diet pada pasien DM tipe 2 dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi. 

b. Mengetahui perubahan yang terjadi setelah dilakukan manajemen diet. 
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I. METODE PENELITIAN 

 Design penelitian yang masuk dalam literature review ini yaitu 

menggunakan desain literature review. Jenis metode penelitian ini merupakan metode 

terbaik dalam menjawab pertanyaan klinis di lapangan. Tipe study yang di review 

adalah semua jenis yang menggunakan manajemen diet pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2 dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Intervensi yang masuk dalam kriteria 

inklusi adalah intervensi manajemen diet dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada 

pasien Dm tipe 2 .  

Literature review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian yang 

yang sudah terpubliksi. Populasi sampelnya adalah seluruh sampel dengan berbagai 

jenis pemenuhan nutrisi yang mendapatkan perilakuan  terapi manajemen  dietdalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi. Penelusuran dilakukan menggunakan google scholar, 

penulis membuka website www.googlescholar.com . pencarian dilakukan dengan 

memasukkan semua kata yang ada dalam judul literature review yang di dapatkan 883 

hasil kemudian di spesifikan 5 tahun terakhir di dapatkan 719 hasil. Setelah si 

spesifikan ke 5 tahun terakhir kemudian hasil yang di dapatkan di analisa mana saja 

artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dijadikan sebagai artikel yang akan 

digunakan dengan mengacu pada artikel yang terkait dengan intervensi manajemen 

diet terhadap pemunuhan kebutuhan nutrisi pada pasien DM tipe 2. 

Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat apakah artikel 

memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai literatur dalam penulisan  

literature review. Artikel yang masuk dalam kriteria inlklusi dianalisis, diekstraksi 

dan disintesis kemudian ditentukan evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis 

diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam 

melakukan intervensi keperawatan di rumah sakit ataupun tatanan komunitas.  

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul penelitian, nama 

peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, hasil dan kesimpulan penelitian 

lengkap dengan nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian dimasukkan ke 

dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. Setelah dilakukan seleksi 

http://www.googlescholar.com/
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berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut di 

analisis. Dibawah ini merupakan 4 daftar artikel yang di ekstrasi dalam bentuk table :  

artikel tersebut kemudian dianalisis. Di bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang 

di ekstraksi dalam bentuk tabel: 

Penulusuran menggunakan Google scholar 

Memasukan semua kata yang ada dalam  

judul literatur review 

 

 

Di spesifikan dalam 5 tahun terakhir 

(2015-2020) 

 

 

Hasil dengan criteria Inklusi  

Hasil artikel Literature untuk di analisis  

 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan Kriteria 

Inklusi dan Ekslusi

883 hasil 

719 hasil 

10 hasil  

4 Hasil 



7 

 

TABEL SINTESIS 

PENULIS DAN 

JUDUL 

TUJUAN DESAIN 

PENELITIAN 

JUMLAH 

RESPONDEN 

/ SAMPEL 

TEMPAT 

PENELITIAN 

 

HASIL 

PENULIS:  

Ahmad 

Baequny, Afiyah 

Sri Harnany, 

Elsye Rumimper 

Tahun 2015 

JUDUL :  

Pengaruh Pola 

Makan Tinggi 

Kalori terhadap 

Peningkatan 

Kadar Gula 

Darah pada 

Penderita 

Diabetes 

Mellitus Tipe 2 

Tujuan 

penelitian 

adalah untuk 

mengetahui 

gambaran pola 

makan tinggi 

kalori terhadap 

peningkatan 

kadar gula 

darah pada 

penderita 

Diabetes 

Mellitus Tipe 

2. 

Deskriptif analitik 

dengan rancangan 

cross sectional 

Populasi dan 

sampel dalam 

penelitian ini 

adalah pasien 

DM type 2 di 

Puskesmas 

Bendan Kota 

Pekalongan. 

Penelitian ini 

dilakukan di 

puskesmas Bedan 

kota pekalongan 

tahun 2015 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

pola makan tinggi kalori terhadap peningkatan kadar 

gula darah pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di 

Puskesmas Bendan Kota Pekalongan nilai p value 

0,018. Untuk meningkatkan ketaatan pasien dalam 

menjalani program pengobatan dan mengelola kadar 

gula darah maka disarankan kepada pasien untuk 

mentaati pengaturan pola makan yang telah dianjurkan 

oleh petugas baik dalam jenis, jumlah maupun jadwal. 

Kepada petugas kesehatan juga diharapkan senantiasa 

memberikan motivasi, informasi dan pendidikan 

kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan 

keluarganya serta meningkatkan fungsi  pengawasan 

agar kadar gula darah pasien dapat terkontrol dengan 

baik. 

PENULIS: 

Rani Astari, 

Petrus J. 

Mengetahui 

apakah ada 

hubungan antara 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional. 

68 orang 

menggunakan 

uji alternatif 

Puskesmas 

purnama pontianak 

Hasil yang didapatkan menggunakan uji alternatif 

Fisher menghasilkan nilai p = 0,000. Kesimpulan: 

Terdapat hubungan antara kepatuhan terapi diet dan 
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Hasibuan, 

Effiana  Tahun 

2016 

 

JUDUL: 

Hubungan 

antarakepatuhan 

diet dan kadar 

gula darah puasa 

pada penderita 

diabetes mellitus 

tipe 2 di wilayak 

kerja Puskesmas 

purama Pontianak  

kepatuhan terapi 

diet dan kadar 

gula darah puasa 

pada penderita 

diabetes melitus 

tipe 2 . 

Fisher. kadar gula darah puasa pada penderita diabetes melitus 

tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Purnama Pontianak. 

PENULIS: 

Riza Triana, 

Darwin Karim, 

Jumaini 

 

JUDUL: 

Hubungan 

tingkat 

pengetahuan 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

tingkat 

pengetahuan 

pasien penyakit 

DM dan diet 

dengan 

Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif 

dengan desain 

cross-sectional.  

15 responden  RSUD Petala Bumi 

Pekanbaru 

Hasil penelitian ini dapat merekomendasikan perawat 

untuk aktif dalam memberikan program pendidikan 

kesehatan (edukasi kesehatan) terkait peningkatan 

pengetahuan pasien tentang penyakit dan kepatuhan 

diet dalam menjalankan diet Diabetes Mellitus. 
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pasien diabetes 

mellitus 

tentang 

penyakit dan 

diet dengan 

kepatuhan 

dalam 

menjaankan 

diet diabtes 

mellitus  

 

 

kepatuhan diet 

dalam 

menjalankan 

DM. 

PENULIS: 

Dini Rudini, 

Andika 

Sulistiawan, 

Yusnilawati 

2018. 

 

JUDUL: 

Analisis 

pengaruh 

Tujuan 

penelitian untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

tingkat 

kepatuhan pola 

diet DM dengan 

kadar gula darah 

pada pasien DM 

tipe II. 

Penelitian 

observasional 

menggunakan 

cross sectional. 

Sampel 

berjumlah 74 

orang. 

RSUD Raden 

Mattaher Jambi 

Hasil penelitian kepatuhan terhadap pola diet DM yang 

tidak patuh 70 responden dan patuh sebanyak 4 

responden. Hasil uji statistik menggunakan uji regresi 

linier sederhana menunjukkan nilai signifikan diet DM 

pada kadar glukosa darah puasa pada bulan April 

adalah 0,009 pada bulan Maret nilai signifikansi 0,026 

dan pada bulan Februari nilai signifikan 

0,010.kesimpulan : Upaya yang dilakukan dalam 

mengontrol kadar gula darah pasien diabetes mellitus 

tipe II yaitu kepatuhan pola diet diabetes mellitus. 
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kepatuhan pola 

diet DM 

terhadap kadar 

gula darah DM 

tipe 2. 
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II. HASIL  

Berdasarkan buku panduan peneletian literature review Jurusan 

keperawatan poltekkes kemenkes kendari  tentukan 4 artikel yang di analisa. Dari 

ke 4 artikel yang didapatkan dan akan di analisis 4 artikel menggunakan cros 

sectional. Begitu pula tempat penelitian di lakukan penelitian berbeda. Untuk 

artikel pertama Puskesmas bendan kota pekalongan artikel ke dua dilakukan  

Puskesmas purnama Pontianak, artikel ke tiga dilakukan di RSUD Petala Bumi 

Pekan baru, dan artikel ke empat di lakukan di RSUD Raden Mattaher Jambi.  

Artikel pertama menunjukan bahwa pengaruh pola makan tinggi kalori 

terhadap peningkatan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 

di Puskesmas Bendan Kota Pekalongan nilai p value 0,018. Untuk meningkatkan 

ketaatan pasien dalam menjalani program pengobatan dan mengelola kadar gula 

darah maka disarankan kepada pasien untuk mentaati pengaturan pola makan 

yang telah dianjurkan oleh petugas baik dalam jenis, jumlah maupun jadwal. 

Kepada petugas kesehatan juga diharapkan senantiasa memberikan motivasi, 

informasi dan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan 

keluarganya serta meningkatkan fungsi  pengawasan agar kadar gula darah 

pasien dapat terkontrol dengan baik. 

Kadar gula darah penderita DM tipe 2 sebagian besar responden 

mengalami peningkatan kadar gula darah sebanyak 40 responden (53%) dan 

sebagian kecil tidak mengalami peningkatan kadar gula darah yaitu sebanyak 35 

responden (47%).Kadar gula darah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah yaitu kelainan 

genetika, usia, gaya hidup,polamakandanpengetahuan 

Artikel kedua menunjukan bahwa hasil yang di dapatkan menggunakan 

uji alternatif fisher menghasilkan nilai p= 0,000. Kesimpulannya, terdapat 

hubungan antara kepatuhan terapi diet dan kadar gula darah puasa pada penderita 

diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas purnama Pontianak. 
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Pada penelitian ini untuk menguatkan bahwa kepatuhan terapi diet 

merupakan faktor yang sangat berhubungan dengan kadar gula darah penderita 

DM tipe 2, peneliti juga mencoba melakukan uji korelasi terhadap faktor lain 

yang dimungkinkan memiliki hubungan dengan kadar gula darah penderita DM 

tipe 2 yaitu faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, obesitas, hipertensi, 

lama menderita DM, pengetahuan, aktivitas fisik, penggunaan obat DM, 

dukungan keluarga, merokok, dan stres. Berdasarkan uji korelasi tidak 

didapatkan hubungan bermakna antara faktor-faktor tersebut dengan kadar gula 

darah puasa penderita DM tipe 2 yang ditunjukkan dengan nilai p pada masing-

masing hasil uji lebih dari 0,05.   

Artikel ketiga menunjukkan bahwa hasil yang di dapatkan 

merekomendasikan perawat untuk aktif dalam memberikan program pendidikan 

kesehatan (edukasi kesehatan) terkait peningkatan pengetahuan pasien tentang 

penyakit dan kepatuhan diet dalam menjalankan diet Diabetes Mellitus. 

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai p value = 0,027 (p<0,05) maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan pasien 

tentang penyakit dan diet dengan kepatuhan menjalankan diet DM. Berdasarkan 

uji statistik didapatkan odd ratio (OR) yaitu 7,000 yang artinya adalah responden 

dengan tingkat pengetahuan tinggi memiliki peluang untuk 7 kali lebih patuh 

dalam menjalankan diet DM dibandingkan responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan rendah. 

Artikel keempat menunjukkan bahwa hasil kepatuhan terhadap pola diet 

DM yang tidak patuh 70 responden dan patuh sebanyak 4 responden. Hasil uji 

statistik menggunakan uji regresi linier sederhana menunjukkan nilai signifikan 

diet DM pada kadar glukosa darah puasa pada bulan April adalah 0,009 pada 

bulan Maret nilai signifikansi 0,026 dan pada bulan Februari nilai signifikan 

0,010.kesimpulan : Upaya yang dilakukan dalam mengontrol kadar gula darah 

pasien diabetes mellitus tipe II yaitu kepatuhan pola diet diabetes mellitus. 
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III. PEMBAHASAN  

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah 

artikel yang didapat. Penentuan artikel yang di ambil awalnya dengan 

memasukan semua kata yang terdapat dalam literature review kemudian 

dilakukan pencarian menggunakan google scholar. Setelah dilihat bahwa jumlah 

artikel yang didapatkan terbatas kriteria pengambilan artikel selanjutnya 

spesifikan dengan 5 tahun terakhir.   

Karena hasil yang di dapatkan masih terlalu banyak untuk di tentukan, 

kemudian hasil yang didapatkan setelah di spesifikan ke 5 tahun terakhir di ambil 

dan dianalisa mana saja yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dijadikan 

sebagai artikel yang akan digunakan dengan mengacu pada artikel yang terkait 

dengan intervensi manajemen diet pada pasien DM tipe 2. Setelah menurunkan 

kriteria merupa kriteria berupa metode penelitian, akhirnya artikel yang dapat 

berjumlah 4 artikel. Hasil yang sejalan ditunjukan.pada penelitian artikel, hasil 

penelitian secara umum menyebutkan bahwa manajemen diet mampu membantu 

pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien DM tipe 2. 

Diabetes mellitus tipe 2 dikenal juga dengan tipe dewasa, karena 

kebanyakan penderitanya telah menginjak usia dewasa dan berhubungan dengan 

obesitas. Pada penelitian ini kondisi responden juga sebagian besar (45%) 

mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Kedua hal tersebutlah yang 

banyak memicu tingginya kadar gula pada penderitaDM. 

Diet merupakan salah satu faktor utama yang sekarang terkait dengan 

berbagai macam penyakit termasuk diabetes tipe 2 yang dapat dimodifikasi. Diet 

adalah salah satu upaya dalam pengelolaan  DM,  ada 4 pilar  penting dalam 

penatalaksanaan DM yaitu edukasi, terapi gizi (pola diet) , latihan jasmani dan 

farmakologi. Diet adalah terapi utama pada diabetes mellitus tipe 2, maka setiap 

penderita semestinya menjalankan diet yang tepat agar tidak terjadi komplikasi, 

baik akut maupun kronis. Jika penderita tidak menjalankan diet yang tepat, maka 
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akan terjadi komplikasi  dan pada  akhirnya  akan menimbulkan  kematian 

(Astari, 2016). 

Manajemen diet dapat diterapkan pada penderita DM dengan berbagai 

model, salah satu media yang pernah diterapkan di Pekanbaru adalah model DM-

Disc. DM-Disc merupakan pedoman dalam menentukan menu makanan dan 

minuman yang sudah ditakar dan dapat dikonsumsi oleh panderita DM yang di 

rancang oleh Hasneli (2016). Menurut Hasneli (2016) dalam penelitiannya 

“Efektifitas penerapan model DM-Disc terhadap penurunan kadar gula darah 

pasien DM Tipe 2”. 

Terapi diet bertujuan untuk membantu penderita DM tipe 2 memperbaiki 

kebiasaan makan sehingga dapat mengendalikan kadar glukosa, lemak, dan 

tekanan darah. DM tipe 2 adalah penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, 

maka keberhasilan terapi diet bergantung pada perilaku penderita DM tipe 2 

dalam menjalani anjuran makan yang diberikan. Ketidakpatuhan pasien dalam 

menjalani terapi diet merupakan salah satu kendala dalam pengobatan DM tipe 2 

(Astari, 2016) 

Pola  diet  pada  penderita  diabetes mellitus tipe 2 bertujuan membantu 

penderita memperbaiki kebiasaan makan sehingga dapat mengendalikan kadar 

glukosa darah dalam batas normal sebagai akibat dari hiperglikemia (peningkatan  

kadar  gula dalam darah).  Oleh karena itu penatalaksanaan terapi pola diet 

diabetes   mellitus   tipe   2   sangat   berperan penting dalam upaya menormalkan 

kadar gula darah pada diabetes mellitus tipe 2 serta mencegah berbagai macam 

komplikasi yang timbul dari penyakit (Nisa, 2017). 

Pola makan tinggi kalori terhadap peningkatan kadar gula darah penderita 

DM tipe 2 dari 75 responden sebagian besar mempunyai pola makan yang tinggi 

kalori yaitu sebesar 43 responden (57%) dan sebagian mempunyai pola makan 

tidak tinggi kalori sebanyak 32 responden (43%). Dari 43 responden yang 

mempunyai pola makan tinggi kalori yang mengalami kenaikan gula darah ada 
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28 responden dan yang tidak ada 15 responden. Dandari 32respondenyang 

mempunyai pola makan tidak tinggi kalori, ada 12 responden yang mengalami 

kenaikan kadar gula darah dan 20 responden tidak mengalami kenaikan kadar 

gula darah (Selvy  ,2020) 

Menurut Lanywati (2011), pasien DM yang tidak melaksanakan diet akan 

memiliki kadar glukosa darah yang tinggi. Purwanto (2011), menambahkan bahwa 

masalah dalam pelaksanaan diet DM dipengaruhi oleh ketersediaan informasi. Menurut 

International Diabetes Federation (2013), kadar glukosa yang tinggi akan mempengaruhi 

jantung dan pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Cara yang tepat agar pasien DM 

patuh melaksanakan diet yaitu dengan memberikan informasi tentang diet DM yang 

meliputi pola makan yang seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, pembatasan 

makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi serta jadwal makan yang tepat 

(Purwanto, 2011). Pendidikan kesehatan juga memberikan informasi mengenai manfaat 

diet DM, sehingga pasien DM mempunyai keyakinan yang positif jika melaksanakan 

diet DM (Komang, 2020) 

Hasil  penelitian  dari  Diabetes  Control and  Complication  (DCCT)  

menunjukkan bahwa  pengendalian  diabetes  melitus  yang baik dapat 

mengurangi komplikasi kronik diabetes melitus antara 20 – 30%. Penelitian 

tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan diabetes mellitus didapati 80% 

diantaranya menyuntik  insulin  dengan  cara  yang  tidak tepat, 58% memakai 

dosis yang salah dan 75% tidak mengikuti diet yang dianjurkan (Rudini,2018). 

Menurut hasil penelitian dari ( Khoirun Nisa, Yesi Hasneli, Rismadefi 

Woferst tahun 2017 ), Manajemen diet dapat diterapkan pada penderita DM 

dengan berbagai model, salah satu media yang pernah diterapkan di Pekanbaru 

adalah model DM-Disc. DM-Disc merupakan pedoman dalam menentukan menu 

makanan dan minuman yang sudah ditakar dan dapat dikonsumsi oleh panderita 

DM yang di rancang oleh Hasneli (2016). 

Dari hasil penelitian yang di lakukan (Andri Setyorini tahun 2017) 

menunjukan penatalaksanaan program diet oleh pasien DM tipe 2 dimana hal itu 
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tergambar dari pengalaman terkait pengaturan pola makan yang telah dilakukan 

selama ini. Pada dasarnya prinsip pengaturan nutrisi pada pasien DM secara 

umum yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat 

gizi yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Pengaturan jadwal, jenis, dan 

jumlah makanan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, 

terutama pada pasien dengan terapi insulin (7,16). 

Hasil penelitian menunjuk-kan ada pengaruh pola makan dengan kadar 

gula darah, hal ini semakin menguatkan bahwa pentingnya pengelolan pola 

makan baik dalam jenis, jumlah maupun jadwal untuk mengontrol kadar gula 

darah. Sehingga responden perlu meningkatkan pengetahuan dan mentaati 

terutama tentang pola makan yang benar agar kadar gula darah dapat terkontrol 

karena menurut hasi penelitian Sudirman (2009) menyebutkan bahwa pola 

makan mempunyai peran yang penting didalam menurunkan kadar gula darah. 

Peran tersebut akan semakin baik apabila dibarengi dengan pengelolaan aktifitas 

(contohnya dengan melaksanakan senam DM).  
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IV. SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN  

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa manajemen diet pada 

pasien diabetes milletus tipe 2 dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ada pengaruh 

hal ini dibuktikan bahwa ada pengaruh pola makan tinggi kalori terhadap 

peningkatan kadar gula darah pada penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dan ada 

upaya yang dilakukan dalam mengontrol kadar gula darah pasien diabetes 

mellitus tipe II yaitu kepatuhan pola diet diabetes mellitus.  

Bahan yang di gunakan dalam manajemen diet mudah didapat, mudah 

digunakan, ekonomis, tidak menimbulkan adiksi, dapat diberikan kapan saja 

serta minim efek samping pada pasien. Dengan sedikitnya hasil penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian yang terbaik yang dilakukan pada 

manusia, penelitian selanjutnya dengan kualitas lebih baik akan sangat 

membantu proses perkembangan metode manajemen diet pada pasien DM tipe 2 

dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk dipraktekkan di Indonesia. 

Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas penelitian 

yang lebih baik maka literature review ini dapat diupgrade sebagai pedoman 

dalam memberikan metode manajemen diet pada pasien DM tipe 2 dalam 

pemenuhan kebutuhan nutrisi. 
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