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MOTTO 

 

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. 

Tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. 

Karena ketika engkau mengejar dunia, maka dunia akan 

menghampirimu namun akhirat manjauh, namun ketika engkau 

mengejar akhirat, maka akhirat akan engkau dapatkan dan dunia yang 

akan mengejarmu. 

 

Jadilah diri sendiri meskipun orang membencimu, tugas kita hanyalah 

melakukan yang terbaik, apapun itu. hingga mereka menyadari bahwa 

kita tidak seburuk yang mereka pikirkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya ini ku persembahkan untuk 

agamaku, kedua orang tuaku, 

keluarga dan almamaterku. 
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ABSTRAK 

 

NUR SYAHRI RAMDIANI (P00320014083) Gambaran Pengetahuan Penderita 

Diabetes Melitus tentang Penatalaksanaan Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah 

Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Yang dibimbing oleh 

Ibu Nurfantri, S.Kep., Ns., M.Sc dan Bapak Indriono Hadi, S.Kep., Ns., M.Kes 

(xiii + 91 Halaman + 12 Lampiran + 13 Table). Diabetes melitus adalah suatu 

sindrom klinis, kelainan metabolik, ditandai adanya hiperglikemi yang disebabkan 

oleh defek sekresi insulin, defek kerja insulin atau keduanya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan penderita diabetes tentang 

penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota 

Kendari. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan dengan edukasi, terapi 

nutrisi, latihan jasmani dan terapi farmakologis. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yang dilakukan pada tanggal 8-14 Juli 2017. Sampel 

penelitian ini berjumlah 30 orang yang diambil dengan tehnik purposive sampling 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan penderita diabetes melitus 

tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 ialah kategori cukup dengan 

persentasi 50,00%, kategori kurang dengan persentasi 33,3% dan kategori baik 

dengan persentasi 16,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

penderita diabetes melitus tentang penatalaksanan diabetes melitus tipe 2 adalah 

berpengetahuan cukup. 

 

 

 

Kata kunci : Pengetahuan, Diabetes Melitus, Penatalaksanaan Diabetes Melitus 

Tipe 2, Pasien. 

 

Daftar Pustaka : 12 buah (2007-2016) 
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nama-Nya, pemilik cinta dan rahmat yakni Allah subhanawata’ala. Dengan penuh 

kesyukuran yang tiada tara penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Rahman. 

Karena atas kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang 

berjudul “Gambaran Pengetahuan Penderita Diabetes Melitus tentang 

Penetalaksanaan Diabetes  Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara” 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sungguh banyak terpaan kesulitan 

yang penulis alami namun semuanya menjadi mudah dikerankan doa-doa yang 

tulus serta perjuangan yang tidak mengenal kata mundur. oleh kerena itu dengan 

sepenuh hati penulis ucapakan terima kasih yang tiada tara kepada kedua orang 

tua tercinta, karena melalui perjuangan, cinta serta doa-doa yang tidak pernah 

putus yang terlantunkan diatas sajadah merekalah, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Proses yang tidak mudah ini membutuhkan banyak kesabaran dan 

kecermatan, penulis banyak mendapat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima 

kasih kepada Bapak Indriono Hadi, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku pembimbing I dan 

Ibu Nurfantri, S.Kep., Ns., M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan yang sangat bermakna dalam penelitian ini, terima kasih atas segala 



viii 
 

kesabaran dan pengorbanan waktu serta pikiran selama menyusun karya tulis ini. 

Ucapan terima kasih penulis juga tujukan kepada : 

1. Bapak Petrus, SKM., M.Kes. selaku Direktur Poltekkes Kemenkes 

Kendari 

2. Kepala Kantor Badan Riset Sultra yang telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis dalam penelitian ini  

3. Bapak Muslimin, L., A.Kep., S.Pd., M.Si selaku Ketua Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari 

4. Tim penguji Hj, Nurjannah, B.Sc., S.Pd., M.Kes, Reni Devianti Usman, 

M.Kep., Sp.Kep.MB, Muhaimin Saranani, S.Kep., Ns., M.Sc terima kasih 

banyak atas segala saran dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti. 

5. Bapak dan Ibu dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan 

serta seluruh staf dan karyawan  atas segala fasilitas dan pelayanan 

akademik yang diberikan selama penulis menuntut ilmu. 

6. Dan dengan sangat bahagia penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda 

Djuhaepa dan Ibuku Sitti Amalia yang selama ini telah memberikan 

kasih sayang yang berlimpa kepada penulis hingga dengan apapun penulis 

tidak akan mampu untuk membalas semua jasa itu. Kepada saudara-

saudaraku terima kasih banyak atas semua kasih sayang dan dukungan 

yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Kepada Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari khususnya Mahasiswa 

Jurusan Keperawatan angkatan 2014. Terima kasih atas kebersemaan yang 

terjalin selama 3 tahun dikampus poltekkes. 



ix 
 

8. Teruntuk sahabat-sahabatku dan teman-teman yang benar penulis cintai 

kalian karena Allah tiada patut yang penulis ucapkan setelah rasa syukur 

kepada Allah melaikan terima kasih banyak yang tak terhingga teriring 

doa jazakumullahu khairan (semoga Allah membalas kalian dengan 

sebaik-baiknya balasan) atas segala bantuan dan dukungan moril yang 

diberikan kepada penulis selama proses penelitian ini berlangsung. 

Penulis menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan 

keterbatasan yang ada pada penulis, sehingga bentuk dan isi Karya Tulis Ilmiah 

ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekeliruan, dan kekurangan. 

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapakan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan 

karya tulis ini. 

Dipenghujung kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian 

selanjutnya. Karya ini merupakan tugas akhir yang wajib dilewati selama masa 

studi yang telah penulis tempuh, semoga menjadi langkah awal bagi penulis untuk 

menjadi lebih baik dikemudian hari aamiin. 

Kendari, 21 Juli 2017 

 

Nur Syahri Ramdiani 

  

 



x 
 

DAFTAR ISI 

  
HALAMAN PENGESAHAN .................................. Error! Bookmark not defined. 

MOTTO ................................................................................................................. ii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 4 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 5 

D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan .................................................................... 7 

B. Tinjauan Teori Diabetes Melitus ................................................................ 14 

BAB III KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

A. Dasar Pemikiran ......................................................................................... 51 

B. Kerangka Pikir ........................................................................................... 52 

C. Definisi Oprasional dan Kriteria Obyektif ................................................. 53 

BAB IV METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 57 

B. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................................... 57 

C. Populasi dan Sampel .................................................................................. 57 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data ............................................................. 59 

E. Instrumen Penelitian................................................................................... 60 

F. Pengelolaan Data ........................................................................................ 60 

G.    Analisa Data .............................................................................................. 61 

H.    Penyajian Data ........................................................................................... 61 

I. Etika Penelitian .......................................................................................... 61 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................................. 63 

B. Hasil Penelitian .......................................................................................... 65 



xi 
 

1. Kriteria Responden ......................................................................................... 65 

       2. Variabel Penelitian ......................................................................................... 70 

C. Pembahasan ................................................................................................ 74 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 91 

B. Saran ........................................................................................................... 92 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2.1 Kriteria Diagnosis DM 17 

Tabel 2.2 Sasaran pengedalian DM 48 

Tabel 5.1 Distribusi penduduk wilayah kerja Puskesmas Poasia 

berdasarkan Kelurahan tahun 2016 

64 

Tabel 5.2 Ketengaan Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2015 65 

Tabel 5.3 Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Jenis Kemlamin 

di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

66 

Tabel 5.4 Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Kelompok Umur 

di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

66 

Tabel 5.5 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

67 

Tabel 5.6 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

68 

Tabel 5.7 Distribusi Responden berdasarkan Lama Mendeita DM di 

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

69 

Tabel 5.8 Distribusi Pengetahuan Responden tentang Penatalaksanaan 

DM tipe 2 dengan Edukasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Poasia Kota Kendari tahun 2017 

70 

Tabel 5.9 Distribusi Pengetahuan Responden tentang Penatalaksanaan 

DM tipe 2 dengan Terapi Nutrisi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Poasia Kota Kendari tahun 2017 

71 

Tabel 5.10 Distribusi Pengetahuan Responden tentang Penatalaksanaan 

DM tipe 2 dengan Latihan Jasmani di Wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

72 

Tabel 5.11 Distribusi Pengetahuan Responden tentang Penatalaksanaan 

DM tipe 2 dengan Terapi Farmakologis di Wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 

73 

Tabel 5.12 Distribusi Pengetahuan Responden Secara Umum tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas 

Poasia Kota Kendari tahun 2017 

74 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Lembar Permohonan Kesediaan menjadi Responden 

Lampiran 2 Lembar Persetujuan Responden 

Lampiran 3 Lembar Kuesioner 

Lampiran 4 Tabulasi Data 

Lampiran 5 Master Tabel Hasil Penelitian 

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kendari 

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Poltekkes Kendari 

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara 

Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

Lampiran 10 Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

  

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Diabetes melitus adalah suatu sindrom klinis, kelainan metabolik, 

ditandai adanya hiperglikemi yang disebabkan oleh defek sekresi insulin, 

defek kerja insulin atau keduanya (Setiati, Alwi, & Sudoyo, 2014). 

Diabetes melitus perlu diamati karena merupakan penyakit kronis 

progresif. jumlah penyakit DM semakin meningkat dan banyak menimbulkan 

dampak negetif baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun psikososial 

(Anani, 2012). Data dari International Diabetes Federation/IDF tahun 2014 

menunjukkan bahwa terdapat 382 juta jiwa yang hidup dengan DM di dunia 

pada tahun 2013, dan diprediksi pada tahun 2035 jumlah penderita DM akan 

meningkat hingga 592 juta jiwa. Sementara data  statistik yang diperoleh dari 

WHO terdapat sekitar 171 juta orang yang mengalami diabetes melitus (Putri, 

Widodo, & Shobirun, 2014).  

Terdapat peningkatan jumlah penderita diabetes setiap tahunnya dan 

sebanyak 90% hingga 95%  dari total penderita diabetes merupakan diabetes 

melitus tipe 2. Diabetes melitus tipe 2 ini terjadi akibat penurunan  

sensitivitas  terhadap insulin atau karena gangguan sekresi insulin (Smeltzer 

& Bare, 2013). 

Jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirkan mencapai 240 juta 

jiwa. Menurut data RISKESDA tahun 2007, prevelensi nasional DM di 
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Indonesia untuk usia diatas 15 sebesar 5,7%.  Berdasarkan data IDF , saat ini 

diperkirakan 9,1 juta orang penduduk didiagnosis sebagai penyandang DM. 

Dengan angka tersebut indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia, atau 

naik dua peringkat dibanding data IDF tahun 2013 yang menempati peringkat 

ke-7 di dunia dengan 7,6 juta orang penyandang DM (PERKENI, 2015). 

 

Data dari Kementrian Kesehatan tahun 2014 penderita DM di 

Sulawesi Tenggara sebesar 1,9% dari total penduduk berjumlah 1.539.436 

yang berusia diatas 15 tahun.  

Penyakit DM disebabkan oleh beberapa faktor yaitu cara hidup yang 

tidak sehat seperti pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan kurang 

olahraga. Selain itu terdapat juga 58% memakai obat anti hiperglikemi yang 

salah dan 75% tidak mengikuti diet yang dianjurkan (Basuki, 1999). 

Peningkatan insiden diabetes melitus yang eksponesial ini tentu akan diikuti 

oleh meningkatnya kemungkinan terjadinya komplikasi kronik diabetes 

melitus (Setiati, Alwi, & Sudoyo, 2014).  

Penyakit DM akan menimbulkan komplikasi jika dibiarkan kadar 

glukosa darah tidak terkendali dan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi 

yang terjadi dapat berupa komplikasi akut dan kronik. Diantara komplikasi 

akut adalah hipoglikemia, ketoasidosis, efek somogy, dan fenomena fajar. 

Sedangkan untuk komplikasi kronik yang dapat ditimbulkan adalah 

makroangiopati dan mikroangiopati. Dampak dari komplikasi DM seperti 

penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal dan amputasi (Basuki, 1999).  

Prevelensi diabetes melitus tipe 2 dari tahun ke tahun juga semakin 

meningkat, bahkan secara global DM tipe 2 ini sudah dinyatakan sebagai 
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epidemi. Keadaan ini tentunya terkait dengan penurunan tingkat aktivitas fisik 

dan meningkatnya obesitas. sehubung dengan kondisi ini maka dibutuhkan 

tindakan dalam penatalaksanaan DM tipe 2. Tujuan utama penatalaksanaan 

diabetes melitus adalah untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang 

serta mencegah terjadinya komplikasi. Tujuan terapi diabetes melitus dapat 

dilakukan dengan mengendalikan kadar glukosa darah, tekanan darah, berat 

badan dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara holistik. Tindakan 

dalam penatalaksanaan DM tipe 2 yaitu 4 pilar penatalaksanaan DM meliputi 

edukasi, terapi nutrisi medis, latihan jasmani/olahraga, dan terapi farmakologis 

(PERKENI, 2011).  

Edukasi merupakan dasar utama pengobatan dan pencegahan DM yang 

sempurna. Pengetahuan yang minim tentang DM akan lebih mempercepat 

timbulnya komplikasi. Perencanaan pola makan merupakan komponen utama 

keberhasilan penatalaksanaan DM. Perencanaan makan bertujuan membantu 

penderita DM memperbaiki kebiasaan makan sehingga dapat mengendalikan 

kadar glukosa, lemak dan tekanan darah. Latihan jasmani bertujuan untuk 

menurunkan berat badan dan memperbaikin sensitifitas terhadap insulin, 

sehingga akan dapat mengendalikan kadar glukosa dalam darah. Pengobatan 

diabetes melitus merupakan tindakan yang terakhir jika pengaturan diet dan 

latihan jasmani tidak berhasil (Waspadji, 2009). 

Penelitian tentang pengetahuan sangatlah penting. Pada dunia 

keperawatan pengetahuan merupakan hal yang sangat urgen untuk dijadikan 

penelitian, melihat berbagai fenomena yang ada. Dimana kurangnya 

pengetahuan adalah salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai 
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masalah-masalah kesehatan lainnya. Sehingga pengetahuan adalah hal yang 

sangat mendasar untuk diteliti. pengetahuan penderita DM tentang 

penetalaksanaan DM tipe 2 akan sangat memberikan pengaruh terhadap 

kulitas hidup penderita DM. 

Mengelolah penyandang diabetes melitus merupakan tugas yang akan 

menjadi semakin penting pada pelayaan kesehatan saat ini. Survey awal yang 

dilakukan di Puskesmas Poasia Kota Kendari pada tahun 2016 terdapat 68 

orang yang mederita DM, untuk tahun 2017  pada Januari-april terdapat 72 

orang yang mengalami diabetes melitus. 

Survey awal yang dilakukan di Puskesmas Poasia Kota Kendari pada 

tahun 2016 terdapat 68 orang yang mederita DM, untuk tahun 2017  pada 

Januari-april terdapat 72 orang yang mengalami diabetes melitus. 

 Mengingat prevalensi DM tipe 2 yang semakin meningkat maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran pengetahuan 

penderita diabetes melitus tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 di 

wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 

2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan penderita 

diabetes melitus tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 di wilayah 

kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 2017. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

pengetahuan penderita diabetes melitus tentang penatalaksanaan diabetes 

melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi 

Tenggara Tahun 2017. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan penderita diabetes melitus 

tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 dengan edukasi di 

wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

Tahun 2017. 

b. Untuk mengidentifikasi pengetahuan penderita diabetes melitus 

tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 dengan terapi nutrisi 

medis di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi 

Tenggara Tahun 2017. 

c. Untuk mengidentifikasi pengetahuan penderita diabetes melitus 

tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 dengan latihan jasmani 

di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

Tahun 2017. 

d. Untuk mengidentifikasi pengetahuan penderita diabetes melitus 

tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 dengan terapi 

farmakoligis di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara Tahun 2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang ilmu 

penyakit dalam khususnya diabetes melitus dan penatalaksanaan diabetes 

melitus tipe 2. 

2. Manfaat bagi tempat penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada institusi 

tentang pengetahuan pasien diabetes melitus dalam menerapkan 

penatalaksanaan DM di wilayah keraja Puskesmas Poasia Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara.. 

3. Manfaat bagi pendidikan 

Diharapakan penelitian ini dapat menambah informasi dan sumbangan 

ilmiah dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta dapat  

menjadi acuan penelitian selanjutnya. 
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 BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

merupaka pedoman dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behaviort). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa perilaku 

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan 

dengan yang tidak didasari oleh pengetahuan ( Azwar, 2008). 

2. Proses Adopsi 

Peneliti Roers (1974) dalam maulana (2009) mengungkapakan bahwa 

sebelum orang tersebut menghadapi perilaku baru (berperilaku baru) 

dalam arti orang tersebut terjadi proses berurutan, yakni : 

a. Awasness (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu tehadap stimulus (obyek). 

b. Interest (merasa tertarik) dimana orang tersebut mulai tertarik 

kepada stimulus atau obyek tersebut.  

c. Evaluation (menimbang-nimbang baik buruknya terhadap 

stimulus atau obyek tersebut bagi dirinya). Hal ini berarti sikap 

responden sudah lebih baik lagi. 
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d. Trial dimana seseorang telah memlalui mencoba melakukan 

sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki stimulus. 

e. Adaptation dimana obyek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus.  

Namun demikian dari perilaku baru atau adaptasi perilaku melalui 

proses seperti itu , dimana didasari pengetahuan, kesadaran, dan sikap 

positif, maka perilaku tersebut bersifat langgeng (long lasting). 

Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan 

kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Pada perilaku itu apa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: pendidikan, budaya, 

perilaku, usia dan sumber informasi (Maulana, 2009). 

3. Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan yang mencakup didalam domain kognitif dibagi menjadi  

tingkatan, yaitu : 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Pada tingkat ini recall (mengingat kembali) 

terdapat suatu yang spesifik dari seluruh bagian yang 

dipelajari/rangsangan yang diterima, oleh sebab itu tingkat ini 

adalah yang paling rendah.  

b. Memahami (Comprehention) 

Memahami dilakukan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui dan 
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dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar yang 

dilakukan dengan menjelaskan dan menyebutkan contoh. 

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemapuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi real 

(sebenarnya). Aplikasi disini diartikan sebagai aplikasi/penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan konteks/situsi lain. 

d. Analisa (Analysis) 

Analisa Adalah kemampuan untuk menjabar menjabarkan 

materi/suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih 

dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya 

satu sama lainnya. 

e. Sintesis (Shyntesis) 

Sintesis menunjukan suatu kemampuan untuk 

meletakkan/meghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru, dengan sintesis adalah kemampuan untuk 

informasi-informasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini kaitannya dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi/penelitian terhadapa suatu materi yang ingin 

diukur dari subjek penelitian/responden. 
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4. Cara memperoleh Pengetahuan 

a. Cara tradisional 

1) Coba dan salah (trial and error) 

Dipakai sebelum adanya peradaban kebudayaan yang 

dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam 

memecahkan masalah dan bila kemungkinan tidak berhasil, 

dicoba kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut dapat 

dipecahkan. 

2) Cara kekuasaan (otoritas) 

Sumber pengetahuan diperoleh dari pemimpin-

pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, ahli 

agama, pemegang pemerintahan, dan sebagainya. Prinsipnya 

orang lain menerima pendapat dari orang yang memegang 

otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan baik 

fakta empiris maupun penularan sendiri. 

3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi  

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan dengan 

cara mengulangi kembali pengalaman yang telah diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa 

lalu. 
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4) Jalan pikiran 

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia 

telah mengguanakan jalan pikirannya. Baik melalui induksi 

maupun deduksi, yang merupakan cara melahirkan pemikiran 

secara tidak langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

dikemukakan, dicari hubungan sehingga dapat dibuat suatu 

kesimpulan. 

b. Cara modern (ilmiah) 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada 

saat ini lebih sitematis, logis dan ilmiah. Untuk memperoleh 

kesimpulan dan melakukan dengan jalan mengadakan observasi 

langsung dan membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap semua 

fakta, sehubungan dengan objek penelitian (Maulana, 2009). 

Dalam penelitian ilmiah, pengetahuan diperoleh 

berdasarkan penelitian yang sistematis, objektif, dapat dikontrol 

dan dapat diuji yang dilakukan  melalui metode dedukatif dan 

induktif, selain itu metode ilmiah selali dapat mengoreksi sendiri 

(self correction) sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat selalu 

dapat diperbaiki dan di kembangkan. 
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

a. Faktor internal 

1) Umur  

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat lahir 

sampai saat berluang tahun, semakin cukup umur tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang maka akan lebih matang 

berpikir logis (Maulana, 2009) 

2) Pendidikan  

Pendidikan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan sehingga meningkatkan kualitas hidup. 

Oleh sebab itu makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

makin mudah meneriama informasi sehingga makin banyak 

pula pengetahuan yang dimilikinya, sebaliknya pendidikan 

yang kurang akan mengahambat perkembangan seseorang 

terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Maulana,2009). 

3) Pengalaman  

Pengalama merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman 

itu merupakan saatu cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan. Oleh sebab itu pengalama pribadi pun dapat 

digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. 

4) Pekerjaan  

Pekerjaan umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu, 

bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap 

kehidupan keluarganya (Maulana,2009). 
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b. Faktor eksternal 

1) Informasi 

Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita 

tentang keseluruhan makna yang menunjang amanat. Informasi 

memberi pengaruh kepada seseorang meskipun orang tersebut 

mempunyai tingkat pendidikan rendah tetapi jika ia mendapat 

informasi yang baik dari berbagai media, maka hal ini 

meningkatkan penetahuan orang tersebut. 

2) Lingkungan  

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada disekitar manusia 

dan pengaruhnya dapat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku orang atau kelompok (Maulana, 2009). 

3) Sosial budaya  

Sosial budaya mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan 

seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudyaan dalam 

hubunganya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang 

mengalami proses belajar memperoleh suatu pengetahuan.  

6. Kriteria Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterprestasikan dengan  

skala yang bersifat kualitatif, yaitu: (Arikunto, 2006 dalam Wawan 

2010) 

a. Baik   : Hasil persentase 76%-100% 

b. Cukup   : Hasil persentase 56%-75% 

c. Kurang   : Hasil presentase < 56% 
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B. Tinjauan Teori Diabetes Melitus  

1. Definisi 

 Diabetes melitus adalah suatu sindrom klinis, kelainan metabolik, 

ditandai adanya hiperglikemi yang disebabkan oleh defek sekresi 

insulin, defek kerja insulin atau keduanya (Setiati, Alwi, & Sudoyo, 

2014) 

Diabetes berasal dari bahasa yunani yang berarti “mengalirkan 

atau mengalihkan” (siphon). Melitus dari bahasa latin yang bermakna 

manis atau madu. Penyakit  diabetes melitus dapat diartikan individu 

yang mengalirkan volume urine yang banyak dengan kadar glukosa 

tinggi. Diabetes melitus adalah penyakit hiperglikemia  yang ditandai 

dengan ketiadaan obsolut insulin atau penurunan relatif insensitivitas 

sel terhadap insulin (Cowin, 2009). 

Diabetes melitus adalah gangguan metabolisme yang secara 

genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa 

hilangnya toleransi karbohidrat. Jika telah berkembang penuh secara 

klinis, maka diabetes melitus ditandai dengan hiperglikemia puasa dan 

prostpandial, aterosklerotik, dan penyakit vaskular mikroangiopatik 

dan neuropatik. (Prience & Wilson, 2012) 

 

 

 

 



15 
 

2. Klasifikasi 

Klasifikasi etiologi DM menurut American Diabetes Assoclasification 

2015 (ADA 2015), dibagi dalam 4 jenis yaitu :  

a. Diabetes Melitus Tipe 1 atau Insulin Dependen Diabetes 

Melitus/IDDM. 

DM tipe ini terjadi karena adanya destruksi sel beta 

pankreas karena adanya sebab autoimun. Pada tipe ini terdapat 

sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin dapat ditentukan 

dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak 

terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinis pertama kali dari 

penyakit ini adalah katoasidosis. 

b. Diabetes Melitus Tipe 2 atau Insulin Non-dependen Diabetes 

Melitus/NIDDM. 

Pada tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak 

bisa membawah glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi 

resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin 

untuk merangsang pengembalian glukosa oleh jaringan perifer dan 

untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh karena itu 

terjadi resistensi insulin (reseptor insulin tidak aktif karena 

dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan 

defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

berkurangnya sekresi insuin pada adanya glukosa bersama bahan 

sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas akan mengalami 

desensitisasi sekresi terhadap adanya glukosa.  
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Onset DM ini terjadinya perlahan-lahan karena itu gejalanya 

asimtomatik. Adanya resistensi yang terjadi perlahan-lahan akan 

mengakibatkan sensitivitas reseptor akan glukosa berkurang. DM 

tipe ini sering terdiagnosis setelah terjadi komplikasi.  

c. Diabetes Melitus Tipe Lain 

DM tipe ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada 

defek genetis fungsi sel beta, defek genetis kerja insulin, penyakit 

eksokrin pankreas,endokrinopati, penyakit endokrin metabolik lain, 

iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun dan penyakit genetis 

lain. 

DM tipe lain yaitu Maturity Onset Diabetes of the Young 

(MODY) pada usia yang relatif muda (< 25 tahun). Penyebabnya 

karena gangguan sekresi insulin tapi kerja insulin di jaringan tetap 

normal. Telah diketahui abnormalitas pada beberapa kromosom, 

sering adalah mutasi kromosom 12, mutasi kromosom 7p yang 

mengkode glukokinase. Penyebab lain karena kelainan genetis 

yang mengakibatkan ketidakmampuan mengubah proinsulin 

menjadi insulin.    

d. Diabetes melitus Gestasional 

DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi 

glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada 

trimester kedua dan ketiga. DM  gestasional berhubungan dengan 

meningkatnya komplikasi perinatal. Pederita DM gestasional 
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memiliki resiko lebih besar untuk menderita DM  yang menetap 

dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan.  

 

3. Diagnostik  

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar 

glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah 

pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah 

vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan 

glukometer. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya 

glukosuria. Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang 

DM. Kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan  apabila terdapat 

keluhan seperti:  

a. Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia  dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya.  

b. Keluhan lain: lemah  badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan 

disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita.    

Tabel 2.1 Kriteria Diagnosis DM 

Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥126 mg/dl. Puasa adalah  

kondisi  tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. 

Atau 

Pemeriksaan  glukosa  plasma  ≥200  mg/dl  2-jam  setelah 

Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban 

glukosa 75 gram.  

Atau 

Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥200 mg/dl dengan 

keluhan klasik. 

Atau 

Pemeriksaan HbA1c ≥6,5% dengan menggunakan metode 

yang terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin 

Standarization Program (NGSP).  
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Saat ini tidak semua laboratorium di Indonesia memenuhi 

standard NGSP, sehingga harus hati-hati dalam membuat   

interpretasi terhadap hasil pemeriksaan HbA1c. Pada kondisi 

tertentu seperti: anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi 

darah 2-3 bulan terakhir, kondisi-kondisi yang  mempengaruhi 

umur eritrosit dan gangguan fungsi ginjal maka HbA1c tidak 

dapat dipakai sebagai alat diagnosis maupun evaluasi 

(PERKENI, 2015).   

 

Pemeriksaan lain dapat dilakuakn sebagai berikut :  

a. Cara pelaksanaan TTGO (WHO, 1994):  

 

1) Tiga  hari  sebelum  pemeriksaan,  pasien  tetap  makan  

(dengan  karbohidrat yang cukup) dan melakukan 

kegiatan jasmani seperti kebiasaan jasmani seperti biasa. 

2) Berpuasa  paling  sedikit  8  jam  (mulai  malam  hari)  

sebelum  pemeriksaan, minum air putih tanpa glukosa 

tetap diperbolehkan .  

3) Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa.  

4) Diberikan  glukosa  75  gram  (orang dewasa),  atau 

1,75  gram/kgBB  (anak- anak), dilarutkan dalam air 

250 mL dan diminum dalam waktu 5 menit.  

5) Berpuasa  kembali  sampai  pengambilan  sampel  darah  

untuk  pemeriksaan  2 jam setelah minum larutan glukosa 

selesai. 

6) Dilakukan  pemeriksaan  kadar  glukosa  darah  2  (dua)  



19 
 

jam  sesudah  beban glukosa. 

7) Selama  proses  pemeriksaan,  subjek  yang  diperiksa  

tetap  istirahat  dan  tidak merokok. 

 

b. Nilai atau indeks diagnostis lainnya 

Definisi keadaan diabetes atau gangguan toleransi glukosa 

tergantung pada pemeriksaan konsentrasi glukosa darah. 

Beberapa tes tertentu yang non glikemik dapat berguna 

dalam menentuka sublaks, penelitian epidemiologi, dalam 

menentukan mekanisme dan perjalanan alamiah diabetes. 

Untuk diagnostik dan klasifikasi ada indeks tambahan yang 

dapat dibagi 2 bagian:  

1) Indeks penentu derajat kerusakan sel beta 

Dapat dinilai dari pemeriksaan konsentrasi insulin, pro-

insulin dan sekresi peptida penghubung (C-peptide). 

Nilai-nilai “Glycosilated hemoglobin” (WHO memakai 

istilah “Glyclated hemoglobin”), nilai derajat glikolisis 

dari protein lain dan tingkat gangguan toleransi glukosa 

juga bermanfaat untuk penilain kerusakan ini. 

2) Indeks proses diabetogenik 

Untuk penilaian proses diabetogenik pada saat ini telah 

dapat dilakukan penentu tipe dan sub-tipe HLA; adanya 

tipe dan titer antibodi dalam sirkulasi yang ditunjukkan 

pulau-pulau lengerhans (islet cell antibodies), Anti GDA 

(Glutamic Acid Decarboxcylase) dan sel endokrin 
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lainnya adanya cell mediated immunity terhadap 

pankreas; ditemukannya susunan DNA spesifik pada 

genoma manusia dan ditemukan penyakit lain pada 

pankreas dan penyakit endokrin lainnya (Setiati, Alwi, & 

Sudoyo, 2014). 

 

4. Gejala Klinis 

a. Rasa lelah dan kelemahan otot 

rasa lemah dan kelelahan otot akibat metabolismen protein diotot 

dan ketidakmampuan sebagian sel untuk menggunakan glukosa 

sebagai energi. Aliran darah yang buruk pada paseien DM kronis 

juga menimbulkan kelelahan (Cowin, 2009). 

b. Polidipsia 

peningkatan rasa haus adalah salah satu gambaran klinis dari DM, 

proses terjadinya akibat volume urine yang sangat besar dan 

keluarnya air yang menyenbabkan dehidrasi ektrasel. Dehidrasi 

intrasel mengikuti mengikuti dehidrasi ekstrasel karena air intrasel 

akan berdifusi keluar sel mengikuti penurunan gradien konsentrasi 

ke plasma yang hipertonik (konsentrasi tinggi). Dehidrasi intrasel 

menstimulasi pengeluaran hormon anti Deuretik 

(ADH_vasopresin) dan menimbulkan rasa haus (Cowin, 2009). 

c. Poliuria 

peningkatan peneluaran urine karena mengikuti glukosa yang 

keluar melalui urine (Cowin, 2009). 
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d. Polifagia  

Peningkatan rasa lapar akibat keadaan pasca absorptif yang kronis, 

katabolisme protein dan lemak, dan kelaparan relatif sel. Sering 

terjadi penurunan berat badan tanpa terapi. Diabetes tipe 1 dapat 

disertai mula dan muntah yang parah. (Cowin, 2009) 

e. Gejala lain yang mungkin dikeluhkan pasien adalah gatal, mata 

kabur dan impotensi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. 

(Majoer, Trianti, & Savitri, 2008)  

 

5. Faktor resiko 

Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2, 

berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor risiko yang tidak dapat 

diubah, faktor risiko yang dapat diubah dan faktor lain. Menurut 

American Diabetes Association (ADA) bahwa DM berkaitan dengan 

faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan 

DM, umur ≥45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi dengan badan 

lahir bayi >4000 gram atau riwayat pernah   menderita DM gestasional 

dan riwayat lahir dengan beratbadan rendah (<2,5  kg).
 
Faktor risiko  

yang dapat diubah meliputi  obesitas berdasarkan IMT ≥25kg/m2 atau 

lingkar perut  ≥80  cm  pada  wanita  dan  ≥90  cm pada laki-laki, 

kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi dan diet tidak sehat. 

 

Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah 

penderita polycystic ovarysindrome (PCOS), penderita sindrom 

metabolic memiliki riwatyat toleransi glukosa terganggu (TGT) atau 
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glukosa darah puasa terganggu (GDPT) sebelumnya, memiliki 

riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke, PJK, atau peripheral 

rrterial  Diseases  (PAD), konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan 

merokok, jenis kelamin,konsumsi kopi dan kafein. Berikut adalah 

faktor resiko DM: 

a.  Obesitas (kegemukan) 

Terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa 

darah, pada derajat kegemukan dengan IMT >23 dapat 

menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 

200mg%. 

b. Hipertensi 

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat 

dengan tidak tepatnya   penyimpanan   garam dan  air,  atau  

meningkatnya  tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh 

darah perifer. 

c. Riwayat Keluarga Diabetes Mellitus 

Seorang yang menderita Diabetes Mellitus diduga mempunyai gen 

diabetes melitus diduga mempunyai gen diabetes. Diduga bakat 

mempunyai gen resesif. Hanya orang yang bersifat homozigot 

dengan gen resesif tersebut yang menderita diabetes melitus.  

d. dislipedimia 

dislipedimia adalah keadaan yang ditandai dengan kenaikan  kadar  

lemak darah (Trigliserida > 250 mg/dl). Terdapat hubungan antara 

kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL (< 35 mg/dl) 
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sering didapat pada pasien Diabetes. 

e. Umur 

Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena Diabetes 

Mellitus adalah > 45 tahun. 

f. Riwayat persalinan 

Riwayat  abortus berulang, melahirkan bayi  cacat  atau  berat  

badan  bayi  >4000gram 

g. Faktor Genetik 

DM tipe 2 berasal dari interaksi genetis dan berbagai faktor mental 

Penyakit ini sudah lama dianggap   berhubungan dengan  agregasi  

familial. Risiko emperis dalam hal terjadinya DM tipe 2 akan 

meningkat dua sampai enam kali lipat jika orang tua    atau saudara 

kandung mengalami penyakitini. 

h. Alkohol dan Rokok 

Perubahan-perubahan  dalam gaya hidup berhubungan dengan 

peningkatan frekuensi DM tipe 2. Walaupun  kebanyakan 

peningkatan ini dihubungkan dengan peningkatan obesitas dan 

pengurangan ketidakaktifan fisik, faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan perubahan dari lingkungan tradisional 

kelingkungan kebarat-baratan yang meliputi perubahan-perubahan 

dalam konsumsi alkohol dan  rokok,  juga berperan dalam 

peningkatan DM tipe 2. Alkohol akan menganggu metabolisme 

gula darah terutama pada penderita DM, sehingga akan 

mempersulit regulasi gula darah dan meningkatkan tekanan darah. 
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Seseorang akan meningkat tekanan darah apabila mengkonsumsi 

etil alkohol lebih dari 60ml/hari yang setara dengan 100 ml proof 

wiski, 240 ml wine atau 720 ml. 

Faktor resiko penyakit tidak menular, termasuk  DM  Tipe  

2,  dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko 

yang tidak dapat berubah misalnya umur, faktor genetik, pola 

makan yang tidak seimbang jenis kelamin, status perkawinan, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, 

konsumsi alkohol, Indeks Masa Tubuh.  

6. Komplikasi 

a. Komplikasi akut 

1) Ketoasidosis Diabetik  

Hampir selalu hanya dijumpai pada pengidap DM tipe 1, 

ketoasidosis diabetik komplikasi akut yang ditandai dengan 

buruknya semua gejala diabetes. ketoasidosis diabetik dapat 

terjadi setelah stress fisik seperti setelah kehamilan atau 

penyakit akut atau trauma (Cowin, 2009). 

Pada ketoasidosis diabetik, kadar glukosa darah 

meningkat dengan cepat akibat glukoneogenesis dan 

peningkatan penguraian lemak yang progresif. Terjadi poliuria 

dan dehidrasi (Cowin, 2009). 
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2) Efek somogy  

Merupakan komplikasi akut yang ditandai dengan penurunan 

unik kadar glukosa darah dimalam hari kemudian di pagi hari 

kadar gula meningkat diikuti dengan rebound pada paginya.  

3) Fenomena Fajar 

Fenomena fajar (dawn phenomenon) adalah hiperglikemia pada 

pagi hari  (antara jam 5 dan jam 9 pagi) yang tampak 

disebabkan oleh peningkatan srikandia kadar glukosa pada pagi 

hari. Fenomena ini dapat dijumpai pada pengidap DM tipe 1 

dana tipe 2. 

4) Hipoglikemia 

Pengidap DM tipe 1 dapat mengalami komplikasi akibat 

hipoglikemia setelah penyuntikan insulin. Gejala yang 

mungkin terjadi adalah hilangkanya kesadaran. Koma dapat 

terjadi pada hipoglikemi berat (Cowin, 2009). 

Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah di bawah nilai normal 

(<50 mg/dl). Hipoglikemia lebih sering terjadi pada penderita 

DM tipe 1 yang dapat dialami 1-2 kali per minggu, Kadar gula 

darah yang terlalu rendah menyebabkan sel-sel otak tidak 

mendapat pasokan energi sehingga tidak berfungsi bahkan  

dapat mengalami kerusakan.  

 Diantara hipoglikemi yang disebabkan oleh faktor luar 

(eksogen), obat-obatan merupakan penyebab tersering. Angka 

kejadian hipoglikemi pada DM tipe 1 lebih tinggi dari pada DM 



26 
 

tipe 2, tapi dampak yang ditimbulkan justru lebih serius pada 

DM tipe 2. Pada DM tipe 2 apalagi usia yang lanjut, hipoglikemi 

tidak jarang mencetuskan gejala serius seperti stroke, infark 

miokard, gagal jantung akut dan aritmia ventrikular (Setiati, 

Alwi, & Sudoyo, 2014). 

Pencegahan hipoglikemia:  

a) Lakukan edukasi  tentang tanda dan gejal 

hipoglikemi,penanganan sementara, dan hal lain harus 

dilakukan  

b) Anjurkan melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri 

(PGDM), khususnya bagi pengguna insulin atau obat 

oral golongan insulin sekretagog.  

c) Lakukan edukasi tentang obat-obatan atau insulin yang 

dikonsumsi,  tentang:  dosis,  waktu  megkonsumsi,  efek 

samping.  

d) menghadapi penyandang DM dengan kejadian hipoglikemi 

perlu melalukan:  

(1) Evaluasi secara  menyeluruh tentang status  kesehatan 

pasien.  

(2) Evaluasi program pengobatan yang diberikan dan bila 

diperlukan melalukan program ulang dengan 

memperhatikan berbagai aspek  seperti:  jadwal 

makan, kegiatan oleh raga, atau adanya penyakit 

penyerta  yang memerlukan obat lain yang mungkin 
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berpengaruh terhadap glukosa darah  

(3) Bila diperlukan mengganti obat-obatan yang lebih 

kecil kemungkinan menimbulkan hipoglikemi.  

 

b. Komplikasi jangka panjang 

1) Makroangiopati  

a)  Pembuluh darah jantung: penyakit jantung Koroner. 

b) Pembuluh darah tepi: penyakit arteri perifer yang 

sering terjadi pada penyandang DM. Gejala  tipikal yang  

biasa muncul pertama kali adalah nyeri pada saat 

beraktivitas dan berkurang saat istirahat (claudicatio 

intermittent), namun sering juga tanpa disertai gejala. 

Ulkus iskemik pada kaki merupakan kelainan yang 

dapat ditemukan pada penderita.  

c) Pembuluh darah otak: stroke iskemik atau stroke 

hemoragik.  

2) Mikroangiopati  

a) Retinopati (Gangguan penglihatan) 

Komplikasi jangka panjang DM yang sering dijumpai 

adalah gangguan penglihatan. Ancaman paling serius 

terhadap pengihatan adalah retinopati, atau kerusakan 

pada retina karena tidak mendapatkan oksigen. Retina 

adalah jaringan yang sangat aktif bermetabolisme dan 

pada hipoksia kronis akan mengalami kerusakan kronis 
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secara progresif dalam stuktur kapilernya, membentuk 

mikroanginisme, dan memperlihatkan bercak-beracka 

pendarahan. Terbentuk daerah-daerah infark (jaringan 

yang mati) yang diikuti neovaskularisasi 

(pembentukkan pembuluh baru), bertunasnya 

pembuluh-pembuluh lama. pembuluh-pembuluh baru 

dan tunas dari pembuluh lama tipis dan sering 

hemoragi, menyebabkan aktivitas sistem inflasmasi dan 

membentukkan jaringan parut. Edema intertisisal terjadi 

dan tekanan intraokulus meningkat, yang menyebabkan 

kolapsnya kapiler dan saraf yang tersisa sehingga 

kebutaan. DM adalah penyebab nomor 1 kebutaan di 

Amerika Serikat. DM juga berkaitan dengan 

peningkatan katarak dan glukoma (Cowin, 2009). 

b) Nefropati  

Nefropati DM merupakan penyebab utama penyakit 

ginjal. Kelainan yang terjadi pada ginjal penyandang 

DM dimulai dengan adanya mikroalbumianya. 

mikroalbuminuria (30mg/hari) tanpa adanya gangguan 

ginjal disertai dengan peningkatan tekanan darah 

sehingga menyebabkan penurunan filtrasi glomelurus 

dan akhirnya menyebabkan gagal ginjal tahap akhir 

(Setiati, Alwi, & Sudoyo, 2014). 
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c) Neuropati  

Neuropati diabetik adalah istilah deskriptif yang 

menunjukkan adanya gangguan, baik klinis maupun 

subklinis, yang terjadi pada diebetes melitus. Gangguan 

neuropati ini termasuk manisfestasi somatik dan atau 

otonom dari sistem saraf (Setiati, Alwi, & Sudoyo, 

2014).  

7. Penatalaksanaan  

Menurut PERKENI (2015), tujuan utama penatalaksanaan diabetes 

melitus adalah untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang 

serta mencegah terjadinya komplikasi. Tujuan terapi diabetes melitus 

dapat dilakukan dengan mengendalikan kadar glukosa darah, tekanan 

darah, berat badan dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara 

holistik. Berikut penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2 menurut 

PERKENI (2015): 

a. Edukasi  

Menurut Basuki (2009), penyandang DM perlu mendapat 

informasi minimal yang diberikan setelah diagnosis ditegakkan, 

mencakup pengetahuan dasar tentang diabetes, pantauan mandiri, 

sebab-sebab tingginya kadar glukosa darah, obat hipoglikemia oral, 

perencanaan makan, perawatan, kegiatan jasmani, tanda-tanda 

hipoglikemi dan komplikasi. Penyandang DM yang mempunyai 

pengetahuan cukup tentang DM, kemudian selanjutnya mengubah 
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perilakunya, sehingga akan dapat mengendalikan kondisi 

penyakitnya dan penyandang DM dapat hidup berkualitas. 

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu  

dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan 

merupakan bagian yang sangat penting  dari  pengelolaan  DM  

secara holistik. Materi edukasi terdiri dari materi edukasi  

tingkat awal dan materi edukasi tingkat lanjutan.  

1) Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di 

Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi:  

a) Materi tentang perjalanan penyakit DM.  

b) Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM 

secara berkelanjutan.  

c) Penyulit DM dan risikonya.  

d) Intervensi non-farmakologis dan farmakologis serta 

target pengobatan.  

e) Interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan 

obat antihiperglikemia oral atau insulin serta obat-

obatan lain.  

f) Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil 

glukosa darah atau urin mandiri (hanya jika pemantauan 

glukosa darah mandiri tidak tersedia).  

g) Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia.  

h) Pentingnya latihan jasmani yang teratur.  

i) Pentingnya perawatan kaki.  
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j) Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan 

2) Materi edukasi pada tingkat lanjut dilaksanakan di 

pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier, yang 

meliputi:  

a) Mengenal dan mencegah penyulit akut DM.  

b) Pengetahuan mengenai penyulit  menahun DM.  

c) Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain.  

d) Rencana untuk kegiatan khusus (contoh: olahraga 

prestasi).  

e) Kondisi khusus yang dihadapi (contoh: hamil, puasa, 

hari-hari sakit).  

f) Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan 

teknologi mutakhir tentang DM.  

g) Pemeliharaan/perawatan kaki. 

 

Perilaku hidup sehat bagi penyandang diabetes melitus adalah 

memenuhi anjuran:  

a) Mengikuti pola makan sehat.  

b) Meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani 

yang teratur  

c) Menggunakan obat DM dan obat lainya pada keadaan 

khusus secara aman dan teratur.  

d) Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri  

(PGDM) dan memanfaatkan hasil pemantauan untuk   

menilai keberhasilan pengobatan.  
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e) Melakukan perawatan kaki secara berkala.  

f) Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi  

keadaan sakit akut dengan tepat.  

g) Mempunyai keterampilan mengatasi masalah yang 

sederhana, dan mau bergabung dengan kelompok 

penyandang diabetes serta mengajak keluarga untuk 

mengerti pengelolaan penyandang DM.  

h) Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang ada.  

 

b. Terapi Nutrisi Medis (TNM)  

TNM merupakan bagian penting dari penatalaksanaan DM tipe 

2 secara komprehensif. Kunci keberhasilannya adalah 

keterlibatan secara menyeluruh dari anggota tim (dokter, 

perawat, ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien dan 

keluarganya). Guna mencapai sasaran terapi TNM sebaiknya    

diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap penyandang DM.  

Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM hampir  sama  

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu  

makanan  yang  seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori 

dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang DM perlu 

diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan  jadwal  

makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada 

mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi 
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insulin atau terapi insulin itu sendiri.  

1) Komposisi  Makanan  yang  Dianjurkan   terdiri dari:  

a) Karbohidrat  

(1) Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65%  total 

asupan energi. Terutama karbohidrat yang berserat 

tinggi.  

(2) Pembatasan karbohidrat total <130 g/hari tidak 

dianjurkan. 

(3) Glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga 

penyandang diabetes dapat makan sama dengan 

makanan keluarga yang lain.  

(4) Sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan 

energi. 

(5) Pemanis alternative dapat digunakan sebagai 

pengganti glukosa, asal tidak melebihi  batas  aman  

konsumsi  harian (Accepted Daily Intake/ADI).  

(6) Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu 

dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau 

makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori 

sehari.  

b)  Lemak    

(1) Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan 

kalori, dan tidak diperkenankan melebihi 30% total 

asupan energi. Komposisi yang dianjurkan:  

(a) lemak jenuh  < 7 % kebutuhan kalori.  
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(b) lemak tidak jenuh ganda < 10%.  

(c) Selebihnya dari lemak tidak jenuh 

tunggal.  

(2) Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang 

banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans 

antara lain: daging berlemak dan susu fullcream.  

(3) Konsumsi kolesterol dianjurkan  < 200 mg/hari.  

c) Protein  

(1) Kebutuhan protein sebesar 10–20% total asupan 

energi.  

(2) Sumber  protein  yang  baik adalah  ikan, udang, cumi, 

daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu 

rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe.  

(3) Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu   

penurunan asupan protein menjadi 0,8g/kg BB  perhari  

atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% 

diantaranya bernilai biologik tinggi. Kecuali pada 

penderita DM yang sudah menjalani hemodialisis  

asupan protein menjadi 1-1,2 g/kg BB perhari.  

d) Natrium 

(1) Anjuran asupan natrium untuk penyandang DM sama 

dengan orang sehat yaitu < 2300 mg perhari. 

(2) Penyandang DM yang juga menderita hipertensi perlu 

dilakukan pengurangan natrium secara individual. 
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(3) Sumber natrium antara lain adalah garam dapur, 

vetsin, soda, dan bahan pengawet seperti natrium 

benzoat dan natrium nitrit. 

e)  Serat  

(1) Penyandang DM dianjurkan mengonsumsi serat 

dari kacang- kacangan, buah dan sayuran serta 

sumber karbohidrat yang tinggi serat.  

(2) Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram/hari   

yang berasal dari berbagai sumber bahan makanan. 

  

f)  Pemanis Alternatif  

(1) Pemanis alternative aman digunakan sepanjang  

tidak melebihi batas aman (Accepted Daily 

Intake/ADI).   

(2) Pemanis alternative dikelompokkan menjadi 

pemanis berkalori dan pemanis tak berkalori.   

(3) Pemanis berkalori perlu diperhitungkan 

kandungan kalorinya sebagai bagian dari  

kebutuhan  kalori,  seperti  glukosa alkohol dan 

fruktosa.  

(4) Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, 

maltitol, mannitol, sorbitol dan xylitol.  

(5) Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada 

penyandang DM karena dapat meningkatkan  
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kadar LDL, namun tidak ada alasan     

menghindari makanan seperti buah dan     

sayuran yang mengandung fruktosa alami.  

(6) Pemanis tak berkalori termasuk: aspartam, 

sakarin, acesulfame potassium, sukralose, 

neotame.  

g)  Kebutuhan Kalori  

 Ada beberapa  cara  untuk  menentukan  jumlah kalori 

yang dibutuhkan penyandang DM, antara lain dengan 

memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang   

besarnya  25-30 kal/kgBB   ideal. Jumlah kebutuhan 

tersebut ditambah atau dikurangi   bergantung   pada   

beberapa faktor yaitu: jenis kelamin, umur, aktivitas,  

berat badan, dan lain-lain. Beberapa cara perhitungan 

berat badan ideal adalah sebagai berikut:  

1) Perhitungan berat badan ideal (BBI) menggunakan 

rumus Broca yang dimodifikasi: 

2) Berat badan ideal =  90% x (TB dalam cm - 100) 

x 1 kg.  

3) Bagi pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm da 

wanita dibawah 150 cm, rumus dimodifikasi 

menjadi: Berat badan ideal (BBI) =  (TB dalam cm 

- 100) x 1 kg.  

BB Normal: BB ideal ± 10 %  
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Kurus: kurang dari BBI - 10 %  

Gemuk: lebih dari BBI + 10 %  

4) Perhitungan berat badan ideal menurut Indeks 

Massa Tubuh (IMT). Indeks massa tubuhdapat   

dihitung   dengan rumus:  

IMT = BB(kg)/TB(m
2
) 

                           Klasifikasi IMT*  

a) BB Kurang <18,5  

b) BB Normal 18,5-22,9  

c) BB Lebih ≥23,0  

d) Dengan risiko 23,0-24,9  

e) Obes I 25,0-29,9  

f) Obes II ≥30  

Sumber: WHO WPR/IASO/IOTF dalam The Asia-Pacific 

Perspective:Redefining Obesity and its Treatment.  

 

c. Latihan Jasmani  

      Latihan fisik merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan 

DM tipe 2. Selain bisa memperbaiki sensitifitas insulin, juga untuk 

kebugaran tubuh. Beberapa penelitian membuktikan latihan 

jasmani dapat memasukkan glukosa kedalam sel tanpa 

membutuhkan insulin, selain itu latihan fisik dapat menurunkn 

berat badan bagi penderita diabetes dengan obesitas serta 

mencegah laju progresivitas gangguan toleransi glukosa menjadi 
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DM tipe 2. Latihan jasmani dilakukan secara secara teratur 

sebanyak  3-5 kali perminggu selama  sekitar 30-45 menit, 

dengan total 150 menit  perminggu. Jeda antar latihan tidak lebih 

dari 2 hari berturut-turut. Dianjurkan untuk melakukan 

pemeriksaan glukosa darah  sebelum latihan jasmani. Apabila 

kadar glukosa darah <100   mg/dL pasien harus mengkonsumsi 

karbohidrat terlebih dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan 

untuk menunda latihan jasmani.  Kegiatan  sehari-hari 

atauaktivitas sehari- hari bukan termasuk dalam latihan jasmani 

meskipun dianjurkan untuk selalu aktif setiap hari. Latihan  

jasmani  selain  untuk menjaga kebugaran juga  dapat  

menurunkan  berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, 

sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan 

jasmani  yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat 

aerobik dengan intensitas sedang (50-70% denyut jantung   

maksimal) seperti: jalan santai, bersepeda santai, jogging, dan  

berenang Denyut jantung  maksimal  dihitung  dengan  cara 

mengurangi angka 220 dengan usia pasien.   

        Pada penderita DM tanpa kontraindikasi (contoh:  

osteoartritis, hipertensi yang tidak terkontrol, retinopati, 

nefropati) dianjurkan juga melakukan resistance training 

(latihan  beban) 2-3 kali/perminggu sesuai dengan petunjuk 

dokter. Latihan jasmani  sebaiknya  disesuaikan dengan umur   

dan  status kesegaran jasmani. Intensitas latihan  jasmani  pada 
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penyandang DM yang relatif sehat bias ditingkatkan, 

sedangkan pada penyandang  DM yang disertai  komplikasi  

intesitas latihan perlu dikurangi dan disesuaikan dengan 

masing-masing individu.   

d. Terapi Farmakologis  

 Pengetahuan penderita DM tentang pentingnya terapi 

farmakologis menjadi salah satu upaya untuk pengontrolan dalam 

pengendalian glukosa darah ataupun komplikasi yang dapat 

ditimbulkan. Pengetahuan yang baik dapat berpengaruh pada 

tingkat kepatuhan penderita DM. Menurut data WHO (2013), 

tingkat kepatuhan pengobatan pada penderita DM dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya; pengetahuan dan karekteristik 

pengobatan dan penyakit (kompleksitas terapi, durasi penyakit dan 

pemberian perawatan), faktor intrapersonal (umur, gender, rasa 

percaya diri, stress, depresi dan penggunaan alkohol), faktor 

interpersonal (kualitas hubungan pasien dengan pelayanan 

kesehatan dan dukungan sosial) dan faktor lingkungan (situasi 

beresiko tinggi dan sistem lingkungan). 

Meteodologi Penelitian KesehatanTerapi farmakologis 

diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan 

jasmani (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari 

obat oral dan bentuk suntikan.  

1)    Obat Antihiperglikemia Oral  

Berdasarkan cara kerjanya, obat anti-hiperglikemia oral 
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dibagi menjadi 5 golongan:  

a) Pemacu Sekresi Insulin  (Insulin Secretagogue)  

(1) Sulfonilurea  

Obat golongan ini mempunyai efek utama 

meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas. Efek samping utama adalah hipoglikemia   

dan peningkatan berat badan. Hati-hati 

menggunakan sulfonilurea pada pasien dengan 

risiko tinggi hipoglikemia (orang tua, gangguan 

faal hati, dan ginjal).  

(2) Glinid  

Glinid merupakan obat  yang  cara kerjanya sama 

dengan sulfonilurea, dengan penekanan pada 

peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan 

ini terdiri dari 2 macam obat yaitu Repaglinid 

(derivat asam benzoat) dan Nateglinid (derivat 

fenilalanin). Obat ini diabsorbsi dengan cepat 

setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara 

cepat melalui hati. Obat ini dapat mengatasi 

hiperglikemia post prandial. Efek samping yang   

mungkin terjadi adalah hipoglikemia.  

b) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin  

(1) Metformin  

  Metformin mempunyai efek utama mengurangi 
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produksi glukosa hati (glukoneogenesis), dan 

memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. 

Metformin merupakan pilihan pertama pada 

sebagian besar kasus DMT2. Dosis Metformin 

diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi 

ginjal (GFR 30-60  ml/menit/1,73  m2). Metformin  

tidak boleh diberikan pada beberapa keadaan sperti: 

GFR <30 mL/menit/1,73m2, adanya  gangguan  hati 

berat, serta pasien-pasien dengan kecenderungan 

hipoksemia (misalnya penyakit serebro-vaskular, 

sepsis, renjatan, PPOK, gagal jantung. Efek 

samping yang mungkin berupa gangguan saluran 

pencernaan  seperti halnya gejala dispepsia.  

(2)  Tiazolidindion (TZD).  

Tiazolidindion merupakan agonis dari Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-

gamma), suatu reseptor  inti yang terdapat antara  

lain di sel otot, lemak, dan  hati. Golongan ini 

mempunyai efek menurunkan resistensi insulin 

dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut 

glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa  

di jaringan perifer. Tiazolidindion meningkatkan 

retensi cairan  tubuh sehingga dikontraindikasikan    

pada pasien dengan gagal jantung karena dapat 
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memperberat edema/retensi cairan. Hati-hati pada 

gangguan faal hati, dan bila diberikan perlu 

pemantauan faal hati secara berkala. Obat yang    

masuk dalam golongan ini adalah Pioglitazone.  

c)  Penghambat Absorpsi Glukosa di saluran pencernaan:    

Penghambat Alfa Glukosidase Obat ini bekerja dengan 

memperlambat absorbs glukosa dalam usus  halus, 

sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa 

darah sesudah  makan. GFR≤30ml/min/1,73m2, 

gangguan faal hati yang berat,  irritable  bowel  

syndrome.  Efek samping yang mungkin terjadi berupa 

bloating (penumpukan gas dalam usus) sehingga sering  

menimbulkan flatus. Guna mengurangi efek samping 

pada awalnya diberikan dengan dosis kecil. Contoh  

obat golongan ini adalah Acarbose.  

d) Penghambat DPP-IV (Dipeptidyl  Peptidase- IV)  

Obat golongan penghambat DPP-IV menghambat  kerja  

enzim DPP-IV sehingga GLP-1 (Glucose  Like Peptide-

1)  tetap dalam konsentrasi  yang tinggi  dalam bentuk  

aktif. Aktivitas GLP-1 untuk meningkatkan sekresi 

insulin dan menekan sekresi glukagon bergantung kadar 

glukosa darah (glucose dependent). Contoh obat    

golongan  ini adalah Sitagliptin dan Linagliptin.  

e) Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Co-transporter 
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2) Obat golongan penghambat SGLT-2 merupakan 

obat antidiabetes oral jenis baru yang menghambat    

penyerapan    kembali glukosa  di  tubuli  distal  ginjal  

dengan cara menghambat  kinerja  transporter   glukosa 

SGLT-2. Obat yang termasuk golongan ini antara lain: 

Canagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin, 

Ipragliflozin. Dapagliflozin baru saja mendapat  

approvable letter dari Badan POM RI pada bulan Mei 

2015.  

2) Obat Antihiperglikemia Suntik  

Termasuk anti hiperglikemia suntik, yaitu insulin, agonis 

GLP-1 dan kombinasi insulin dan agonis   GLP-1. 

a) aInsulin  

 Insulin diperlukan pada keadaan :  

(1) HbA1c > 9% dengan kondisi dekompensasi 

metabolik  

(2) Penurunan berat badan yang cepat  

(3) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis  

(4) Krisis Hiperglikemia  

(5) Gagal dengan  kombinasi OHO dosis optimal  

(6) Stres berat (infeksi sistemik,operasi besar, infark 

miokard akut, stroke)  

(7) Kehamilan dengan DM/Diabetes melitus 

gestasiona yang tidak terkendali dengan 
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perencanaan makan  

(8) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat  

(9) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO 

Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi  

3) Terapi Kombinasi  

        Pengaturan diet  dan  kegiatan  jasmani merupakan hal 

yang utama dalam penatalaksanaan DM, namun bila  

diperlukan dapat dilakukan  bersamaan  dengan pemberian 

obat  antihiperglikemia  oral  tunggal  atau kombinasi sejak 

dini. Pemberian obat antihiperglikemia oral maupun insulin 

selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk kemudian 

dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respons kadar 

glukosa darah. Terapi kombinasi obat antihiperglikemia 

oral, baik secara terpisah ataupun fixed dose combination, 

harus menggunakan dua macam obat dengan mekanisme 

kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu apabila sasaran 

kadar glukosa darah belum tercapai dengan kombinasi dua 

macam obat, dapat diberikan kombinasi dua obat 

antihiperglikemia dengan insulin. Pada pasien yang disertai 

dengan alasan klinis dimana insulin tidak memungkinkan    

untuk dipakai, terapi dapat diberikan kombinasi tiga obat 

anti- hiperglikemia oral.  

       Kombinasi obat antihiperglikemiaoral dengan insulin    

dimulai dengan pemberian insulin basal (insulin kerja   
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menengah atau insulin kerja panjang). Insulin kerja 

menengah harus diberikan jam 10 malam menjelang tidur, 

sedangkan insulin kerja panjang dapat diberikan sejak sore 

sampai sebelum tidur. Pendekatan terapi tersebut pada 

umumnya dapat mencapai kendali glukosa darah yang baik 

dengan dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin 

basal untuk kombinasi adalah 6-10 unit. kemudian 

dilakukan evaluasi dengan mengukur  kadar glukosa darah  

puasa  keesokan  harinya. Dosis insulin dinaikkan secara     

perlahan (pada umumnya 2 unit) apabila kadar glukosa 

darah puasa belum mencapai target. Pada keadaaan dimana   

kadar glukosa darah sepanjang  hari masih  tidak  terkendali  

meskipun sudah mendapat insulin basal, maka perlu 

diberikan terapi kombinasi insulin basal dan prandial, 

sedangkan pemberian obat antihiperglikemia oral 

dihentikan dengan hati-hati. 

hal yang sangat penting yang perlu dilakukan dalam 

penatalaksaan DM tipe 2 diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1) Pemantauan  

Pada praktek sehari-hari,  hasil  pengobatan  DM tipe 2  

harus dipantau secara terencana dengan melakukan 

anamnesis, pemeriksaan, jasmani, dan pemeriksaan 

penunjang. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah:  
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a) Pemeriksaan kadar glukos darah  

(1) Tujuan pemeriksaan glukosa 

darah:  

(a) Mengetahui apakah sasaran terapi telah 

tercapai  

(b) Melakukan    penyesuaian    dosis    obat,    

bila    belum tercapai sasaran terapi  

(2)  Waktu pelaksanaan pemeriksaan glukosa darah:  

(a) Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa  

(b) Glukosa 2 jam setelah makan, atau   

(c) Glukosa  darah  pada  waktu  yang  lain  

secara  berkala sesuai dengan kebutuhan.  

b) Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM)  

  Pemantauan kadar  glukosa darah dapat dilakukan 

dengan menggunakan darah kapiler. Saat ini 

banyak didapatkan  alat  pengukur  kadar  glukosa  

darah  dengan menggunakan reagen kering yang 

sederhana dan mudah dipakai. Hasil pemeriksaan 

kadar glukosa darah memakai alat-alat  tersebut  

dapat  dipercaya  sejauh  kalibrasi dilakukan  

dengan  baik dan cara pemeriksaan  dilakukan 

sesuai dengan cara standar yang dianjurkan. Hasil 

pemantauan   dengan  cara  reagen  kering  perlu 

dibandingkan  dengan cara konvensional  secara 
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berkala. PGDM dianjurkan bagi pasien dengan 

pengobatan suntik insulin  beberapa  kali  perhari   

atau  pada  pengguna obat pemacu sekresi insulin. 

Waktu pemeriksaan  PGDM bervariasi,   tergantung   

pada  tujuan  pemeriksaan   yang pada  umumnya  

terkait  dengan  terapi  yang  diberikan. Waktu   

yang   dianjurkan   adalah   pada   saat   sebelum 

makan, 2 jam setelah makan (untuk menilai 

ekskursi glukosa), menjelang waktu tidur (untuk 

menilai risiko hipoglikemia),  dan  di antara  siklus  

tidur  (untuk  menilai adanya    hipoglikemia    

nokturnal    yang   kadang    tanpa gejala),  atau  

ketika  mengalami  gejala  seperti hypoglycemic  

spells.  

(1)   Prosedur  PGDM  sebagai berikut :  

PGDM terutama dianjurkan pada :   

(a) Penyandang  DM  yang  direncanakan  

mendapat  terapi insulin  

(b) Penyandang    DM    dengan    terapi    

insulin    dengan keadaan: Pasien  

dengan  A1C  yang  tidak  mencapai  

target setelah terapi, wanita yang 

merencanakan hamil, wanita hamil 

dengan hiperglikemia  dan pasein dengan 
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kejadian hipoglikemia berulang. 

(2) Prosedur Pemantauan  

(a) Tergantung dari tujuan pemeriksaan 

tes dilakukan pada waktu :   

§     Sebelum makan  

§     2 jam sesudah makan  

§     Sebelum tidur malam  

(b) Pasien dengan kendali buruk/tidak 

stabil dilakukan tes setiap hari  

(c) Pasien  dengan  kendali  baik/stabil  

sebaiknya  tes  tetap  dilakukan secara   

rutin. Pemantauan dapat lebih   jarang  

(minggu sampai bulan) apabila pasien 

terkontrol baik secara konsisten  

(d) Pemantauan glukosa darah pada  

pasien  yang  mendapat  terapi insulin, 

ditujukan   juga   untuk   penyesuaian   

dosis insulin dan memantau timbulnya 

hipoglikemia. 

(e) Tes  lebih  sering  dilakukan pada 

pasien yang melakukan  aktivitas 

tinggi,  pada keadaan  krisis,  atau pada 

pasien  yang sulit mencapai target 

terapi (selalu  tinggi, atau sering  
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mengalami hipoglikemia), juga pada 

saat perubahan dosis terapi.  

Menurut ADA menganjurkan 

pemeriksaan kadar glukosa darah  

malam hari (bed-time) dilakukan pada 

jam 22.00.  

2) Kriteria Pengendalian DM  

Kriteria pengendaliandiasarkan pada hasil 

pemeriksaan kadar glukosa,kadar HbA1C, dan profil 

lipid.  Definisi DM  yang  terkendali  baik   adalah 

apabila kadar glukosa darah, kadar lipid, dan HbA1c 

mencapai kadar yang diharapkan, serta status gizi 

maupun tekanan  darah  sesuai target yang ditentukan. 

Kriteria keberhasilan  pengendalian DM dapat dilihat 

pada Tabel. 

Tabel 2.2 Sasaran pengedalian DM 

Parameter Sasaran 

 IMT (kg/m
2) 

 18,5 - < 23  

 Tekanan darah sistolik (mmHg)  < 140 

 Tekanan darah distolik (mmHg)  < 90 

 Glukosa darah pripradial kapiler 

(mg/dl)  80-130  

Glikosa darah 1-2 jam PP kapiler 

(mg/dl) < 180 

 Hba1c  < 7 (atau individual) 

 Kolestrol LDL (mg/dl) 

 < 100 (< 7 bila resiko 

KV sangat tinggi) 

 Kolestrol HDL (mg/dl) 

 Laki-laki: > 40; 

perempuan: > 50 

 Trigliserid (mg/dl)  < 150 
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3) Perawatan kaki 

(a) Tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di 

pasir dan di air.  

(b) Periksa kaki setiap hari, dan dilaporkan pada dokter 

apabila kulit terkelupas, kemerahan, atau luka.  

(c) Periksa alas kaki dari benda asing sebelum 

memakainya.  

(d) Selalu  menjaga  kaki  dalam  keadaan  bersih,  tidak  

basah,  dan  mengoleskan krim pelembab pada kulit 

kaki yang kering.  

(e) Potong kuku secara teratur.  

(f) Keringkan  kaki  dan  sela-sela  jari  kaki  secara  

teratur  setelah  dari  kamar mandi.  

(g) Gunakan  kaos  kaki  dari  bahan  katun  yang  tidak  

menyebabkan  lipatan  pada ujung-ujung jari kaki.  

(h) Kalau ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara 

teratur.  

(i) Jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas 

kaki yang dibuat khusus.  

(j) Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar, 

jangan gunakan hak tinggi.  

(k) Hindari    penggunaan    bantal    atau    botol    berisi    

air    panas/batu    untuk menghangatkan kaki.  
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BAB III 

KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

 Pengetahuan adalah aspek yang fundamnetal yang dapat menentukan 

kualitas hidup manusia. Karena itu setiap manusia wajib memiliki 

pengetahuan tentang segala fenomena yang terjadi dilingkungan manusia 

khususnya berkaitan dengan pengetahuan yang terkait dengan kesehatan 

manusia, salah satunya tentang penyakit. Secara umum diabetes melitus 

merupakan suatu sindrom klinis, kelainan metabolik, ditandai adanya 

hiperglikemi yang disebabkan oleh defek sekeresi insulin, defek kerja insulin 

atau keduanya serta memiki banyak komplikasi yang dapat terjadi pada 

penderita namun dapat dilakukan berbagai terapi untuk meminimalisir efek 

dari komplikasi tersebut.  

Penatalaksanaan DM tipe 2 empat pilar merupakan upaya yang 

dilakukan untuk mencegah peningkatan kadar glukosa darah serta mencegah 

terjadinya komplikasi-komplikasi yang disebabkan karena fluktuasi kadar gula 

darah yang tidak terkontrol. Penatalaksanaan DM tipe 2 empat pilar yang 

dimaksud meliputi Edukasi merupakan dasar utama pengobatan dan 

pencegahan DM yang sempurna. Pengetahuan yang minim tentang DM akan 

lebih mempercepat timbulnya komplikasi. Perencanaan pola makan 

merupakan komponen utama keberhasilan penatalaksanaan DM. Perencanaan 

makan bertujuan membantu penderita DM memperbaiki kebiasaan makan 

sehingga dapat mengendalikan kadar glukosa, lemak dan tekanan darah. 
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Latihan jasmani bertujuan untuk menurunkan berat badan dan memperbaikin 

sensitifitas terhadap insulin, sehingga akan dapat mengendalikan kadar 

glukosa dalam darah. Pengobatan diabetes melitus merupakan tindakan yang 

terakhir jika pengaturan diet dan latihan jasmani tidak berhasil (Waspadji, 

2009). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar keranga pikir sebagai berikut; 

B. Kerangka Pikir 

 Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanan DM 

tipe 2 dengan edukasi 

Pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanan DM 

tipe 2 dengan terapi 

farmakologis 

Pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanan DM 

tipe 2 dengan latihan 

jasmani 

Pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanan DM 

tipe 2 dengan terapi nutrisi 

medis 
Pengetahuan 

tentang 

Penatalaksanaan 

diabetes melitus 

tipe 2 
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Keterangan : 

   : Variabel independen 

: Variabel dependen 

Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah : 

Variabel pada penelitian ini adalah pengetahuan penderita diebetes melitus 

tentang penatalaksanan diabetes melitus tipe 2 yang meliputi edukasi, 

terapi nutrisi medis, latihan jasmani, dan terapi farmakologis. 

 

C. Definisi Oprasional dan Kriteria Obyektif 

1. Penderita Diabetes Melitus (DM) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah orang yang mengalami sindrom klinis, kelainan metabolik, 

ditandai adanya hiperglikemi yang disebabkan oleh defek sekeresi 

insulin, defek kerja insulin atau keduanya. Pasien yang tercatat pada 

catatan atau registrasi dari puskesmas dengan diagnosa medik DM tipe 

2 atau GDS perifer > 200 mg/dL. 

2. Pengetahuan tentang penatalaksanaan DM tipe 2 yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah informasi yang diketahui penderita DM tentang 

menejemen terapi DM tipe 2 yang meliputi edukasi, terapi nutrisi 

medis, latihan jasmani, dan terapi farmakologis Kriteria Objektif : 

Pengetahuan baik bila responden menjawab benar 76%-100% dari 

total pertanyaan. Pengetahuan cukup bila responden menjawab benar 

56%-75% dari total pertanyaan. Pengetahuan kurang bila responden 

menjawab benar < 56% dari total pertanyaan.  



54 
 

a. Pengetahuan penderita DM tentang penatalaksanan DM tipe 2 

dengan edukasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan penderita DM tentang materi edukasi dalam upaya 

hidup sehat yang dilakukan untuk mencegah peningkatan kadar 

glukosa darah dan komplikasi, yang meliputi manfaat pemantauan 

DM, resiko penyakit DM, Identifikasi gejala hipoglikemia dan 

mengenal komplikasi akut dan kronik. Jika benar nilainya 1 dan jika 

salah nilainya 0. 

Kriterian objektif : 

1) Pengetahuan Baik : Bila responden menjawab benar 76%-100% 

dari total pertanyaan. 

2) Pengetahuan Cukup: Bila responden menjawab benar 56%-75% 

dari total pertanyaan.  

3) Pengetahuan Kurang: Bila responden menjawab benar <56% dari 

total pertanyaan. 

b. Pengetahuan penderita DM tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan terapi nutrisi medis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan penderita DM dalam pengaturan sumber atau 

jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam rangka menjaga 

kestabilan kadar glukosa darah. Jika benar nilainya 1 dan jika salah 

nilainya 0. 

Kriterian objektif : 

1) Pengetahuan Baik : Bila responden menjawab benar 76%-100% 

dari total pertanyaan. 
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2) Pengetahuan Cukup: Bila responden menjawab benar 56%-75% 

dari total pertanyaan.  

3) Pengetahuan Kurang: Bila responden menjawab benar <56% dari 

total pertanyaan. 

c. Pengetahuan penderita DM tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan latihan jasmani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan penderita DM tentang manfaat dan jenis kegiatan 

jasmani bagi penderita. Jika benar nilainya 1 dan jika salah nilainya 

0. 

Kriterian objektif : 

1) Pengetahuan Baik : Bila responden menjawab benar 76%-100% 

dari total pertanyaan. 

2) Pengetahuan Cukup: Bila responden menjawab benar 56%-75% 

dari total pertanyaan.  

3) Pengetahuan Kurang: Bila responden menjawab benar <56% dari 

total pertanyaan. 

d. Pengetahuan penderita DM tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan terapi farmakologis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan penderita DM tentang manfaat dan jenis terapi 

DM dalam rangka untuk mengontrol glukosa darah. Jika benar 

nilainya 1 dan jika salah nilainya 0. 

Kriterian objektif : 

1) Pengetahuan Baik : Bila responden menjawab benar 76%-100% 

dari total pertanyaan. 
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2) Pengetahuan Cukup: Bila responden menjawab benar 56%-75% 

dari total pertanyaan.  

3) Pengetahuan Kurang: Bila responden menjawab benar <56% dari 

total pertanyaan.  
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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk 

menerangkan/menggambarkan pengetahuan penderita DM tipe 2 tentang 

penatalaksanan diabetes tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara Tahun 2017. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Poasia 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 28 Februari-28 Juli 2017 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes melitus tipe 

2 di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah penderita diabetes melitus yang 

terdiagnosis menderita diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas 

Poasia Kota Kendari. 
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a. Besar sampel 

Menurut Arikuto (2010), bahwa jika jumlah populasi kurang dari 

100 maka dapat diambil antara 50%-100% sampel. Dalam penelitian 

ini diambil 50% dari jumlah populasi yang ada yaitu 73 orang x 50% = 

36 orang. Namun pada penelitian ini, sampel yang diperoleh berjumlah 

30 orang, disebabkan karena keterbatasan waktu penelitian. 

b. Cara pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive 

sampling yaitu dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti dengan memperhatikan kriteria 

inklusi dan kriteria eksklusi.  

1) Kriteria inklusi : 

a) Penderita DM tipe 2 yang bersedia menjadi responden 

b) Penderita DM tipe 2 yang terdaftar di wilayah Kerja Puskesmas 

Poasia 

c) Orang yang telah terdiagnosa oleh dokter menderita DM tipe 2. 

d) Penderita DM tipe 2 yang menderita DM tipe 2 minimal 6 

bulan  

e) Penderita DM dengan hasil pemeriksaan GDS perifer  > 200 

mg/dL 

2) Kriteria ekslusi : 

a) Penderita DM tipe 2 yang tidak bersedia menjadi responden. 

b) Penderita DM tipe 2 yang tidak terdaftar di wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia 
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c) Penderita DM yang terdiagnosa oleh dokter menderita DM tipe 

1  

d) Penderita DM tipe 2 yang menderita DM tipe 2 kurang dari 6 

bulan 

e) Penderita DM dengan hasil pemeriksaan GDS perifer < 200 

mg/dL 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui pengisian lembaran kuesioner yang meliputi data tentang 

karakteristik responden serta gambaran pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 yang terdiri dari edukasi, terapi 

nutrisi, latihan jasmani, dan terapi farmakologis. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian seperti penyakit diabetes melitus dari 

Puskesmas Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 
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2. Cara Pengumpulan Data 

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan lembaran kuesioner yang berisi tentang daftar pengetahuan 

responden tentang penatalaksanaan diabetes melitus tipe 2. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket/kuesioner yang berjumlah 

20 pertanyaan yang akan diberikan pada responden. Berisi pengetahuan 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 yang meliputi edukasi, terapi nutrisi, 

latihan jasmani dan terapi farmakologis. 

 

F. Pengelolaan Data 

Pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan program 

komputer selanjutnya disajiakan dalam bentuk tabel untuk dianalisis dengan 

statistik. Langkah-langkah pengolahan data meliputi : 

1. Editing, yaitu memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau 

dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau 

setelah data terkumpul. 

2. Coding, yaitu pemebeian kode numerik (angka) terdapat data yang terdiri 

dari beberapa kategori. Pemerian kode ini sangat penting bila pengolahan 

data dan analisa data menggunakan komputer. 

3. Entry, yaitu kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam 

mater atau data base komputer, kemudian membuat distribusi frekwensi 

sederhana. 



61 
 

4. Tabulating, yakni menyusun dan mengorganisir data sedemikian rupa , 

sehingga akan dapat dengan mudah dilakukan penjumlahan, disusun dan 

disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. 

 

G. Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara deskriptif pada masing-masing variabel. 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskriptifkan data dan karakteristik 

hasil penelitian dengan menggunakan analisis presentasi sebagai berikut : 

 

f 

P =  x K  (Arikunto,2010) 

         n 

 
keterangan : 

P = Nilai presentasi yang akan diperoleh 

F  = jumlah pertanyaan yang dijawab benar  

n  = jumlah pertanyaan 

K  = konstanta (100%) 

 

H. Penyajian Data 

Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi yang terdiri dari 

pemaparan data tentang karakteristik responden dan variabel pengetahuan 

penderita DM tentang penatalaksanaan DM  tipe 2. 

I. Etika Penelitian  

Dalam etika penelitian khususnya jika yang menjadi subjek penelitian adalah 

manusia, maka  penelitian harus memahami hak dasar manusia. Manusia 

memiliki kebebasan dalam menentukan dirinya, sehingga penelitian yang akan 
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dilaksanakan benar-benar menjunjung tinggi kebebasan manusia (Hidayat, 

2010). Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain : 

1) Persetujuan menjadi responden (Informed Consent) 

 Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed Consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembaran persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan 

Informed Consent agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, 

mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus 

menandatangani lembara pesetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka 

peneliti harus menghormati hak responden ( Hidayat, 2010). 

2) Tanpa Nama (Anonymity) 

Masalah etika penelitian kesehatan merupakan yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara memberikan 

atau mencantumkan nama responden pada lembara alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembaran pengumpulan data atau hasil penelitian 

yang akan disajikan ( Hidayat, 2010). 

3) Kerahasiaan ( Confidentiality) 

Masalah ini merupaka masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya 

oleh penelitian, hanya kelompok data tertentu yang  akan dilaporkan pada 

hasil riset. 
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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Puskesemas Poasia terletak di Kecamatan Poasia Kota Kendari, sekitar 9 

KM dari Kantor Walikota Kendari. Luas wilayah kerja Puskesemas Poasia 

sekitar 4.175 Ha atau 44.75 KM
2
 atau 15,12 % dari luas dataran Kota 

Kendari. Sebagian besar wilayah kerja merupakan dataran rendah dan 

merupakan perbukitan sehingga sangat ideal untuk pemukiman. Dibagian 

utara berbatasan dengan teluk Kendari dan sebagian besar berupa 

hamparan empang. Pada bagian barat yang mencakup dua Kelurahan 

(Kelurahan Andonohu dan Kelurahan Rahandouna). Adapun batas wilayah 

kerja Puskesemas Poasia adalah sebagian berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari 

2) Sebalah Timur berbatasa dengan Kecamatan Abeli 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kambu. 

2. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Poasia pada tahun 2016 sebanyak 

27.058 jiwa yang tersebar pada empat wilayah kelurahan. Untuk lebih 

jelasnya dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. 
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Tabel 5.1 

Distribusi penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

di wilayah kerja Puskesmas Poasia  

berdasarkan Kelurahan tahun 2016 

No Kelurahan Laki-laki Perempuan Total 

1 

2 

3 

4 

Anduonohu 

Rahandouna  

Anggoeya 

Mata Bubu 

5.045 

5.579 

2.322 

645 

4.955 

5.273 

2.413 

616 

10.000 

10.852 

4.945 

1.261 

Total  13.801 12.481 27.058 

Sumber : profil Puskesmas Poasia, 2016 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa penduduk di wilayah kerja 

Puskesmas Poasia sebesar  27.085 jiwa.  yang berjenis kelamin laki-laki 

sebesar 13.801 dan perempuan sebesar 12.481 jiwa. 

3. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan yang ada di Puskesmas Poasia terdiri dari : 

1) Puskesmas perawatan  : 1 unit 

2) Puskesmas pembantu  : 2 unit 

3) Pokdok bidan   : 4 unit 

4) Posyandu    : 16 unit 

5) Posyandu Lansia  : 4 unit 
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4. Tenaga Kesehatan 

Tabel 5.2  

Ketengaan Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2015 

No Jenis Ketenagaan n % 

1 Dokter Umum 5 4,2 

2 Dokter Gigi 3 2,5 

3 S1 Keperawatan 4 3,4 

4 Kesehatan Masyarakat 13 10,9 

5 Perawat 43 36,1 

6 Perawat Gigi 1 0,8 

7 Bidan 20 16,8 

8 Tenaga Gizi 7 5,6 

9 Sanitaria 5 4,2 

10 SMA 2 1,7 

11 SPPM 1 0,8 

12 Apoteker 4 3,4 

13 Laboran 2 1,7 

14 Asisten Apoteker 3 2,5 

15 Gizi 6 5,0 

 

Jumlah 119 100 

Sumber : profil Puskesmas Poasia, 2016 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 119 tenaga 

kesehatan yang berada di Puskesmas Poasia, sebagian besar adalah tenaga 

perawat sebanyak 43 orang (36,1%) dan sebagian kecil adalah tenaga gizi 

dan SPPM masing-masing 1 orang (0,8%). 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin di 

Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2017 dapat 

dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :  
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Tabel 5.3 

Distribusi Frekwensi  Responden berdasarkan Kelompok 

 Jenis Kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia  

Kota Kendari Tahun 2017 

No Jenis Kelamin F % 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

4 

26 
 

13.33 

86.67 
 

Jumlah 30 100.00 

          Sumber : data primer diolah pada bulan juli 2017 

 

Tabel 5.3 di atas menunjukkan  bahwa dari 30 responden 

penderita DM tipe 2 yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Poasia, sebagian besar penderita DM adalah perempuan yang 

berjumlah 26 orang  (86,67%), dan laki-laki berjumlah 4 orang 

(13,33%). 

 

b. Umur  

Distribusi Responden berdasarkan Kelompok umur di Wilayah 

Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2017 dapat dilihat 

pada tabel 5.4 dibawah ini :  

Tabel 5.4 

Distribusi Frekwensi Responden berdasarkanKelompok 

 Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia 

 Kota Kendari tahun 2017 

No Umur F % 

1 

2 

3 

4 
 

30 - 40 Tahun 

41 - 50 Tahun 

51 - 60  Tahun 

61 - 70 Tahun 
 

7 

6 

11 

6 
 

23.33 

20.00 

36.67 

20.00 
 

Jumlah 30 100.00 

     Sumber : data primer diolah pada bulan juli 2017 
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Tabel 5.4 di atas menunjukkan  bahwa dari 30 responden 

penderita DM tipe 2 yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Poasia, sebagian besar berada pada kelompok umur 51-60 tahun 

yang berjumlah 11 orang (36,67%), dan kelompok umur dengan 

frekwensi terkecil adalah kelompok umur 30-40 tahun yang 

berjumlah 6 orang (20,00%). 

 

c. Pendidikan  

Distribusi Responden berdasarkan pendidikan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel 5.5 dibawah ini :  

Tabel 5.5 

Distribusi Frekwensi Responden berdasarkan Pendidikan 

 di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia  

Kota Kendari tahun 2017 

No Pendidikan F % 

1 

2 

3 
 

Rendah 

Menengah 

Tinggi 

12 

13 

5 
 

40.00 

43.33 

16.67 
 

Jumlah 30 100.00 

  Sumber : data primer diolah pada bulan juli 2017 

 

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden 

penderita DM yang berada di wilayah kerja Puskesmas Poasia, 

memiliki pendidikan rendah berjumlah 12 orang (40,00%), 

pendidikan menengah berjumlah 13 orang (43,33%), dan 

pendidikan tinggi berjumalah 5 orang (16,67%). 

 

 



68 
 

d. Pekerjaan  

 

Distribusi Responden berdasarkan pekerjaan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel 5.6 dibawah ini :  

Tabel 5.6 

Distribusi Frekwensi Responden berdasarkan Pekerjaan 

di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia  

Kota Kendari tahun 2017 

No Pekerjaan F % 

1 

2 

3 

4 
 

IRT 

Swasta 

PNS 

Pensiun PNS 
 

21 

1 

6 

2 
 

70.00 

3.33 

20.00 

6.67 
 

Jumlah 30 100.00 

      Sumber : data primer diolah pada bulan juli 2017  

 

Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden 

penderita DM yang berada di wilayah kerja Puskesmas Poasia, 

sebagian besar penderita DM adalah ibu rumah tangga yang 

berjumlah 21 orang (70,00%). 

 

e. Lama Responden Menderita Diabetes Melitus 

 

Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Jenis 

Kemlamin di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari 

Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini : 

 

 

 

 



69 
 

Tabel 5.7 

Distribusi Frekwensi Responden berdasarkan Lama  

Mendeita DM di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia  

Kota Kendari tahun 2017 

No Lama Menderita DM f % 

1 

2 

3 

4 

5 
 

< 1 Tahun 

1 - 5 Tahun 

6 - 10 Tahun 

11 -15 Tahun 

16 - 20 Tahun 
 

4 

19 

5 

1 

1 
 

13.33 

63.33 

16.67 

3.33 

3.33 
 

Jumlah 30 100.00 

   Sumber : data primer diolah pada bulan juli 2017 

 

Tabel 5.7 di atas menunjukkan  bahwa dari 30 responden 

penderita DM yang berada di wilayah kerja Puskesmas Poasia, 

sebagian besar penderita DM mengalami penyakit DM selama <1 

tahun berjumlah 4  orang (13,33%), 1-5 tahun berjumlah 19 orang 

(63,33%), 6-10 Tahun berjumlah 5 orang (16,67%), 11-15 tahun 

berjumlah 1 orang (3,33%), dan 16-20 tahun berjumlah 1 orang 

(3,33%). 
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2. Variabel Penelitian 

a. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan 

Edukasi 

Gambaran pengetahuan penderita DM tentang penatalaksanaan 

DM tipe 2 dengan edukasi di wilayah kerja Puskesmas Poasia Kota 

Kendari tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.8 di bawah ini : 

Tabel 5.8 

Distribusi Frekwensi Pengetahuan Responden tentang  

Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Edukasi  

di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia  

Kota Kendari tahun 2017 

No 

Pengetahuan tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 

2 dengan Edukasi 

 

f 

 

% 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13 

8 

9 
 

43.33 

26.67 

30.00 
 

Jumlah 30 100,00 

   Sumber : data primer diolah pada bulan Juli 2017 

 

Berdasarkan tabel 5.8 diperoleh hasil bahwa penderita DM 

yang memiliki pengetahuan tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan edukasi, yakni  berjumlah 13 orang (43,33%) dengan 

kategori pengetahuan baik, untuk kategori pengetahuan kategori 

cukup berjumlah 8 orang (26,67%), dan untuk kategori 

pengetahuan kategori kurang berjumlah 9 orang (30,00%). 
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b. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan 

Terapi Nutrisi 

 

Gambaran pengetahuan penderita DM tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan terapi nutrisi di wilayah kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel 5.9 di bawah ini : 

Tabel 5.9 

Distribusi Frekwensi Pengetahuan Responden tentang  

Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Terapi Nutrisi 

di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia  

Kota Kendari tahun 2017 

No 

Pengetahuan tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan Terapi Nutrisi 

 

f 

 

% 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

7 

10 

13 
 

23.33 

33.33 

43.33 
 

Jumlah 30 100,00 

                   Sumber : data primer diolah pada bulan Juli 2017 

 

Berdasarkan tabel 5.9 diperoleh hasil bahwa penderita 

Dmtipe 2 yang memiliki pengetahuan tentang penatalaksanaan DM 

tipe 2 dengan terapi nutrisi, yakni  berjumlah 7 orang (23,33%) 

dengan kategori pengetahuan baik untuk kategori pengetahuan 

cukup berjumlah 10 orang (33,33%), dan untuk kategori 

pengetahuan kategori kurang berjumlah 13 orang (43,33%). 
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c. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan 

Latihan Jasmani. 

Gambaran pengetahuan penderita DM tipe 2 tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan latihan jasmani di wilayah kerja 

Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel 5.10 di bawah ini : 

Tabel 5.10 

Distribusi Frekwensi Pengetahuan Responden tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Latihan Jasmani 

 di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia 

 Kota Kendari tahun 2017 

No 

Pengetahuan tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan Latihan Jasmani 

 

F 

 

% 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

19 

9 

2 
 

63.33 

30.00 

6.67 
 

Jumlah 30 100,00 

                     Sumber : data primer diolah pada bulan Juli 2017 

 

 

Berdasarkan tabel 5.10 diperoleh hasil bahwa penderita DM 

yang memiliki pengetahuan tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan latihan jasmani, yakni  berjumlah 19 orang (63,33%) 

dengan kategori pengetahuan baik, untuk kategori pengetahuan 

kategori cukup berjumlah 9 orang (30,00%), dan untuk kategori 

pengetahuan kategori kurang berjumlah 2 orang (6,67%).  
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d. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan 

Terapi Farmakologis. 

Gambaran pengetahuan penderita DM tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan terapi farmakologi di wilayah 

kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari tahun 2017 dapat dilihat 

pada tabel 5.11 di bawah ini : 

Tabel 5.11 

Distribusi Frekwensi Pengetahuan Responden tentang 

 Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Terapi Farmakologis  

di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia 

 Kota Kendari tahun 2017 

No 

Pengetahuan tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan Terapi Farmakologis 

 

F 

 

% 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

15 

11 

4 
 

50.00 

36.67 

13.33 
 

Jumlah 30 100,00 

 Sumber : data primer diolah pada bulan Juli 2017 

 

 Berdasarkan tabel 5.11 diperoleh hasil bahwa penderita DM 

yang memiliki pengetahuan tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan terapi farmakologis, yakni  berjumlah 15 orang (50,00%) 

dengan kategori pengetahuan baik, untuk kategori pengetahuan 

kategori cukup berjumlah 11 orang (36,67%), dan untuk kategori 

pengetahuan kategori kurang berjumlah 4 orang (13,33%).  

e. Pengetahuan  secara umum tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 

 Gambaran pengetahuan penderita DM secara umum tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Poasia 
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Kota Kendari tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.11 di bawah 

ini: 

Tabel 5.12 

Distribusi Frekwensi Pengetahuan Responden 

 Secara Umum tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 

 di Wilayah KerjaPuskesmas Poasia  

Kota Kendari tahun 2017 

No 

Pengetahuan tentang 

Penatalaksanaan DM tipe 2 

dengan Terapi Farmakologis 

 

F 

 

% 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup 

Kurang 

5 

15 

10 
 

16,66 

50,00 

33,33 
 

Jumlah 30 100,00 

Sumber : data primer diolah pada bulan Juli 2017 

 

 Berdasarkan tabel 5.12 diperoleh hasil bahwa penderita DM 

yang memiliki pengetahuan tentang penatalaksanaan DM tipe 2 

secara umum, yakni  berjumlah 5 orang (16,66%) dengan kategori 

pengetahuan baik, untuk kategori pengetahuan kategori cukup 

berjumlah 15 orang (50,00%), dan untuk kategori pengetahuan 

kategori kurang berjumlah 10 orang (33,33%).  

C. Pembahasan 

 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit menahun yang 

ditandai dengan peningkatan glukosa darah diatas 200 mg/dL. Penanganan 

DM dapat dikelompokkan dalam 4 pilar yaitu edukasi, terapi nutrisi, 

latihan jasmani dan terapi farmakologis. Pengetahuan penderita DM 

tentang 4 pilar penatalaksanaan DM tipe 2 sangat berpengaruh dengan 
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kualitas hidup penderita DM. Sehingga sangat penting bagi setiap 

penderita DM untuk mengetahui tentang cara penatalaksanaan DM tipe 2.  

 

1. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Edukasi 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan 

merupaka pedoman dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behaviort).  

Edukasi merupakan pendidikan atau latihan mengenai 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengeloaan diabetes yang 

diberikan pada setiap penderita DM. pengetahuan penderita DM 

dengan edukasi ialah promosi hidup sehat, yang dilakukan sebagai 

bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat 

penting  dari  pengelolaan  DM  secara holistik. 

 

Menurut Basuki (2009), penyandang DM perlu mendapat 

informasi minimal yang diberikan setelah diagnosis ditegakkan, 

mencakup pengetahuan dasar tentang diabetes, pantauan mandiri, 

sebab-sebab tingginya kadar glukosa darah, obat hipoglikemia oral, 

perencanaan makan, perawatan, kegiatan jasmani, tanda-tanda 

hipoglikemi dan komplikasi. Penyandang DM yang mempunyai 

pengetahuan cukup tentang DM, kemudian selanjutnya mengubah 

perilakunya, sehingga akan dapat mengendalikan kondisi penyakitnya 

dan penyandang DM dapat hidup berkualitas. 
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Edukasi dan informasi yang tepat dapat meningkatkan 

kepatuhan penderita dalam menjalani program pengobatan yang 

komprehensif sehingga pengendalian kadar glukosa darah dapat 

tercapai. Dengan pengetahuan yang lebih tinggi maka akan lebih 

mudah menyerap informasi berkaitan dengan penyakitnya sehingga 

sehingga pasien DM relatif dapat hidup normal bila mengetahui 

kondisinya dan cara penatalaksanaan penyakitnya tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden telah memiliki pengetahuan yang baik tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan edukasi. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengolahan data, yakni penderita DM berjumlah 13 orang 

(43,33%) telah berpengetahuan kategori baik.  

Pengetahuan responden yang baik ini ditunjang dari beberapa 

faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Hal ini disebabkan 

pendidikan penderita DM yang cukup baik, yang dapat dilihat dari 

hasil tabulasi data dimana mayoritas penderita DM mempunyai jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang dimaksud adalah 

SMA yang berjumlah 13 orang (43,33%), bahkan beberapa responden 

memiliki pendidikan tinggi yakni sarjana sebanyak 2 orang (6,67%) 

dan pasca sarjana (S2) sebanyak 2 orang (6,67%). Oleh sebab itu 

makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah 

menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki, sebaliknya pengetahuan yang kurang akan menghambat 
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perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 

dikenalkan (Maulana,2009). 

Peningkatan pengetahuan penderita DM tentang 

penatalaksanaan DM  tipe 2 dengan edukasi, tidak terlepas dari peran 

petugas kesehatan serta kebijakan Puskesmas dalam mengadakan 

program edukasi pada penderita DM, dimana program edukasi 

diadakan setiap 2 kali dalam sebulan, bertempat di Puskesmas Poasia. 

Penderia DM yang telah terdaftar di Puskesmas Poasia diberikan 

edukasi tingkat awal yaitu tentang perlunya pengendalian dan 

pemantauan DM secara berkelanjutan, penyulit DM dan risikonya, 

intervensi non-farmakologis dan farmakologis serta target 

pengobatan. Yang bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan 

dan motivasi pada penderita DM.  

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan penderita DM 

ialah kesadaran penderita DM itu sendiri untuk menerima informasi 

yang diperoleh. Kemudian, adanya responden yang memiliki 

pengetahuan dengan kategori cukup berjumlah 8 orang (26,67%), dan 

untuk kategori pengetahuan kurang berjumlah 9 orang (30,00%). Hal 

ini dipengaruhi oleh penderita DM yang masih memiliki pendidikan 

rendah yakni SMP sebesar 6 orang (20,00%) dan SD sebesar 6 orang 

(20,00%). Disamping itu, tidak semua penderita DM mempunyai 

minat untuk mengahadiri program edukasi yang diadakan oleh 

Puskesmas Poasia. Sehingga, panderita DM yang tidak hadir dalam 

program tersebut dan tidak mendapatkan informasi kesehatan yang 
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sangat penting dalam penatalaksanaan penyakitnya. 

 

 Faktor usia juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan responden, dimana mayoritas penderita 

DM di wilayah kerja Puskesmas Poasia berusia 51-60 tahun. Dimana 

pada usia tersebut responden hanya memilih di rumah (bersifat pasif) 

dan tidak mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, 

dikutip dari pernyataan beberapa responden dalam penelitian ini. 

Sehingga dalam keadaan tersebut sangat mempengaruhi pengetahuan 

penderita DM tentang cara penatalaksanaan DM tipe  2 di wilayah 

kerja Puskesmas Poasia. 

 

2. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Terapi 

Nutrisi 

Terapi nutrisi merupakan bagian dari penatalaksanaan  medis 

secara total. Kunci keberhasilan terapi nutrisi adalah keterlibatan 

secara menyeluruh dari anggota tim (dokter, perawat, ahli gizi petugas 

kesehatan lain serta diabetisi dan keluarganya). Setiap penderita DM 

sebaiknya mandapat terapi nutrisi sesuai dengan kebutuhan guna 

mencapai sasaran terapi.  

Terapi nutrisi pada dasarnya adalah melakukan pengaturan pola 

makan yang didasarkan pada status gizi, kebiasaan makan dan kondisi 

atau komplikasi yang sudah ada. Terapi nutrisi dapat digunakan 

sebagai pencegahan atau memperlambat laju perkembangannya 

komplikasi diabetes. 
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 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada hubungan 

pengaturan makan dengan rerata kadar gula acak. Hal ini dikarenakan 

pengaturan makan dapat menstabilkan kadar glukosa dalam darah dan 

lipid-lipid dalam batas normal (Nurlaili dkk, 2013). 

 

 Makan akan meningkatkan glukosa darah, satu sampai dua jam 

setelah makan, glukosa mencapai angka tinggi. Dengan mengatur 

perencanaan makan yang meliputi jumlah, jenis dan jadwal, 

diharapkan dapat mempertahankan kadar glukosa darah dan lipid 

dalam batas normal dan penderita mendapat nutrisi yang optimal.  

 

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu gizi yang fungsi 

utamanya sebagai penghasil energi, dimana setiap gramnya 

menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat ini banyak dikonsumsi sebagai 

makanan pokok, terutama di negara sedang berkembang. Hal ini 

disebabkan karena sumber kabohidrat lebih murah harganya 

dibandingkan makanan yang kaya lemak dan protein. Karbohidrat 

banyak ditemukan pada cereal (beras, gandum, jagung, kentang dan 

sebagainya), serta pada biji-bijian (Ostman, 2011). Karbohidrat yang 

diberikan dalam bentuk cair absorbsinya berbeda apabila diberikan 

dalam bentuk padat. Pengosongan lambung makanan cair lebih cepat 

dibandingkan pengosongan makanan dalam bentuk padat (Nurlaili 

dkk, 2013).  

  

Menurut ADA (2008), merekomendasikan bahwa komposisi 

nurtisi enteral untuk penderita DM adalah 50% asupan kalori berasal 
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dari karbohidrat atau lebih rendah lagi yaitu 33- 40%, lemak sebesar 

30%, dan kebutuhan protein antara 1-1,5 g/kg BB bila tidak terdapat 

gangguan fungsi ginjal.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan terapi nutrisi. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil pengolahan data, yakni penderita DM berjumlah 13 orang 

(43,33%) memiliki pengetahuan kategori kurang.  

Pengetahuan responden yang kurang  ini ditunjang dari 

beberapa faktor, salah satunya adalah  informasi yang diterima 

penderita DM hanya sebatas pembatasan karbohidrat  dan kurang 

mendapat informasi tentang jenis dan jumlah nutrisi serta jadwal 

makan yang tepat untuk penderita DM. Sebagian besar responden 

dalam penelitian ini hanya memahami satu aspek tentang nutrisi yaitu 

pembatasan dalam mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi dan gula. 

   

Berbicara tentang DM sangatlah luas, sehingga penderita DM 

harus memahami bagian nutrisi lain.  Seperti, lemak dan protein yang 

dapat diubah menjadi glukosa dalam tubuh. Sel lemak yang resisten 

terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan peningkatan 

proses lipolysis dan kadar asam lemak bebas (FFA=Free Fatty Acid) 

dalam plasma. Peningkatan FFA akan merangsang proses 

glukoneogenesis, dan mencetuskan resistensi  insulin  di liver  dan  

otot.  FFA  juga  akan  mengganggu sekresi insulin. sehingga, 
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menyebabkan peningkatan glukosa dalam darah (PERKENI,2015). 

Sehingga sangat penting bagi penderita DM untuk mendapat informasi 

tentang  jenis dan jumlah nutrisi yang harus dikonsumsi dan yang tidak 

boleh dikomsumsi penderita DM. Karena jika hanya memahami satu 

aspek saja, akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula 

darah penderita DM. Disamping itu penderita DM tidak mengetahui 

makan pengganti yang tempat untuk dikonsumsi seperti, pemanis 

buatan dalam jumlah yang cukup. 

 

Aspek lain yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya 

pengetahun penderita DM tentang terapi nutrisi adalah tidak 

tersedianya konsultan gizi di Puskesmas Poasia untuk memberikan 

pemahaman mendalam pada penderita DM tentang jenis, jumlah dan 

jadwal makan yang seharusnya dimiliki pada setiap penderia DM.  

 

Faktor usia dapat mejadi salah satu faktor berkurangnya 

pengetahuan responden tantang terapi nutrisi, dimana pada penelitian 

ini terdapat 13 orang lansia. Pada lansia, kemampuan meningkatkan 

fungsi intelektual berkurang, karena berkurangnya efisiensi trasmisi 

saraf di otak, menyebabkan proses informasi melambat dan banyak 

informasi hilang selama proses transmisi tersebut  sehingga 

berkurangnya kemampuan untuk mengakumulasi informasi baru dan 

mengambil informasi dari memori (Setiati, Alwi, & Sudoyo, 2014).  

Adanya responden yang memiliki pengetahuan kategori baik 

berjumlah 7 orang (23,33%)  dan kategori cukup 10 orang (33,33%), 



82 
 

ditunjang karena tingkat pendidikan yang baik, seperti yang telah  

dijelaskan  pada pambahasan edukasi dimana mayoritas penderita DM 

mempunyai jenjang pendidikan menengah yakni SMA berjumlah 13 

orang (43,33%), bahkan beberapa responden memiliki pendidikan 

tinggi dengan Sarjana sebanyak 2 orang (6,67%) dan pasca sarjana 

(S2) sebanyak 2 orang (6,67%). Oleh sebab itu makin tinggi tingkat 

pengetahuan seseorang maka semakin mudah menerima informasi 

sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya 

pengetahuan yang kurang akan menghambat perkambangan sikap 

seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenalkan (Maulana, 2009). 

3. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Latihan 

Jasmani 

Latihan fisik merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan 

DM tipe 2. Selain bisa memperbaiki sensitifitas insulin, juga untuk 

kebugaran tubuh. Beberapa penelitian membuktikan latihan jasmani 

dapat memasukkan glukosa kedalam sel tanpa membutuhkan insulin, 

selain itu latihan fisik dapat menurunkn berat badan bagi penderita 

diabetes dengan obesitas serta mencegah laju progresivitas gangguan 

toleransi glukosa menjadi DM tipe 2.  

Olahraga merupakan suatu program latihan jasmani dengan 

tujuan mengurangi resistensi insulin sehingga kerja insulin lebih baik 

dan mempercepat pengangkutan glukosa masuk kedalam sel untuk 

kebutuhan energi. Olahraga secara teatur 3-5 kali seminggu dengan 

durasi kurang lebih 30 menit dapat memperbaiki sensitivitas insulin, 
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sehingga akan memperbaiki  kendali glukosa darah. Latihan jasmani 

yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging dan 

berenang. Untuk yang relatif sehat, intensitas latihan jasmani  bisa 

tingkatkan, sementara yang sudah mendapat komplikasi DM dapat 

dikurangi (PERKENI, 2015). 

Latihan jasmani pada penderita DM dapat menyebabkan 

peningkatan pemakaian glukosa darah oleh otot yang aktif sehingga 

dapat menyebabkan penurunan kadar lemak tubuh, mengontrol gula 

darah, memperbaiki sensitivias insulin dan menurunkan stress. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden telah memiliki pengetahuan yang baik tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan latihan jasmani. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengolahan data, yakni penderita DM berjumlah 19 

orang (63,33%) telah berpengetahuan kategori baik.  

Pengetahuan responden yang baik ini ditunjang dari beberapa 

faktor,  selain karena faktor pendidikan yang baik, yang telah 

dijelaskan pada pembahasan penatalaksanaan DM tipe 2 dengan 

edukasi, ditunjang pula karena pengalaman yang dimiliki oleh 

penderita DM, dimana pengalaman merupakan sumber pengetahuan, 

atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab 

itu pengalama pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan (Maulana, 2009). 
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Pengalaman penderita DM yang berada di wilayah kerja 

Pusekemas Poasia diperoleh dari suatu program yang dibuat oleh 

Puskesmas Poasia yaitu mengadakan senam diabetes melitus. Senam 

tersebut dilaksanaan 2 kali dalam seminggu, pada dua tempat yang 

berbeda yaitu di Puskesmas Poasia yang dilaksanakan setiap hari Sabtu 

dan di kelurahan Mata Bubu pada hari Senin. Dengan adanya program 

puskesmas tersebut, dapat memberikan pengalaman pada pederita DM 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 dengan latihan jasmani.  

Kegiatan latihan jasmani yang rutin dilaksanakan dapat 

membuat penderita DM merasakan hasil dari latihan tersebut, 

diantaranya badan menjadi bugar serta terjadi penurunan gula darah 

yang signifikan yang ditandai dengan hasil pemeriksaan  glukosa yang 

menurun  serta pernyataan dari penderita DM bahwa setelah 

melaksanakan senam,  penderita DM  tidak lagi mengalami kebas pada 

daerah distal tubuh (jari tangan atau kaki) untuk beberapa saat. Hal ini 

sejalan dengan penetian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan 

antara latihan jasmani  dengan rerata kadar gula acak pada penderita 

DM. Hal ini dikarenakan senam tersebut bisa mengolah semua organ 

tubuh  manusia, mulai dari otak hingga ujung kaki (Nurlaili dkk, 

2013). 

Responden yang memiliki pengetahuan dengan kategori cukup 

berjumlah 9 orang (30,00%), dan untuk kategori pengetahuan kurang 

berjumlah 2 orang (6,67%).%). Hal ini dipengaruhi oleh penderita DM 

yang masih memiliki pendidikan rendah yakni SMP sebesar 6 orang 
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(20,00%) dan SD sebesar 6 orang (20,00%). Disamping itu, tidak 

semua panderita DM yang mempunyai minat untuk mengahadiri 

program latihan jasmani yang diadakan oleh Puskesmas Poasia. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh faktor usia dan dimana mayoritas penderita DM 

di wilayah kerja Puskesmas Poasia berusia diatas 60 tahun. pada usia 

tersebut responden hanya memilih dirumah (bersifat pasif) dan tidak 

mempunyai minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dikutip 

dari pernyataan beberapa responden dalam penelitian ini. Selain itu, 

karena faktor usia tersebut keadaan fisik  dengan usia > 60 tahun tidak 

lagi memungkinan untuk melakukan senam yang disebakan keterbatas 

fisik.  

Pada lansia terjadi penurunan fungsi tubuh, dimana tubuh 

lansia menjadi lebih lemah dan mudah lelah dibandingkan pada usia 

produktif. Sehingga dalam keadaan tersebut sangat mempengaruhi 

pengetahuan penderita DM tentang cara penatalaksanaan DM tipe  2 di 

wilayah kerja Puskesmas Poasia. 

4. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 dengan Terapi 

Farmakologis 

Kegagalan pengendalian glikemi pada penderita DM, setelah 

melakukan perubahan gaya hidup. Maka, memerlukan intervensi 

farmakoterapi agar dapat mencegah terjadinya komplikasi DM atau 

paling sedikit dapat menghambat komplikasi tersebut. Untuk mencapai 

tujuan tersebut sangat diperlukan peran petugas kesehatan ditingkat 

pelayanan kesehatan. 
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Pada kasus DM tipe 2 yang ditandai dengan adanya gangguan 

sekresi insulin atau gangguan kerja insulin (resistensi insulin) pada 

organ target terutama hati dan otot. Otot adalah pengguna glukosa 

terbanyak sehingga resistensi insulin mengakibatkan kegagalan 

ambilan glukosa oleh otot. Pada awalnya resistensi insulin ini 

dikompensasi oleh peningkatan insulin oleh sel beta pankreas. Seiring 

dengan progresifitas penyakit, maka produksi inslin ini berangsur 

menurun dan  menimbulkan klinis hiperglikemia yang nyata.  

Dengan dasar pengetahuan ini makan dapatlah diperkirakan 

bahwa dalam pengelolaan DM tipe 2. Pemilihan intervensi 

farmakologik sangat tergantung pada fase dimana diagnosis DM 

ditegakkan. Pilar penatalaksanaan DM dimulai dengan pedekatan non 

farmakologi, yaitu berupa pemberian edukasi, perencanaan 

makan/terapi nutrisi, kegiatan jasmani dan penurunan berat badan bila 

didapat berat badan lebih atau obesitas.  bila dengan langkah-langkah 

non farmakologi tersebut belum mampu mencapai sasaran 

pengendalian DM, maka dilanjukan dengan penambahan terapi 

medikamentosa atau intervensi farmakologi, disamping tetap 

melakukan pengaturan makan dan aktivitas fisik yang sesuai.  

 Pengetahuan penderita DM tentang pentingnya terapi 

farmakologis menjadi salah satu upaya untuk pengontrolan dalam 

pengendalian glukosa darah ataupun komplikasi yang dapat 

ditimbulkan. Pengetahuan yang baik dapat berpengaruh pada tingkat 

kepatuhan penderita DM. Menurut data WHO (2013), tingkat 
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kepatuhan pengobatan pada penderita DM dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya; pengetahuan dan karakteristik pengobatan dan 

penyakit (kompleksitas terapi, durasi penyakit dan pemberian 

perawatan), faktor intrapersonal (umur, gender, rasa percaya diri, 

stress, depresi dan penggunaan alkohol), faktor interpersonal (kualitas 

hubungan pasien dengan pelayanan kesehatan dan dukungan sosial) 

dan faktor lingkungan (situasi beresiko tinggi dan sistem lingkungan). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden telah memiliki pengetahuan yang baik tentang 

penatalaksanaan DM tipe 2 dengan terapi farmakologis . Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengolahan data, yakni penderita DM berjumlah 15 

orang (50,00%) telah berpengetahuan kategori baik.  

Pengetahuan responden yang baik ini ditunjang dari beberapa 

faktor,  selain karena faktor pendidikan yang baik, yang telah 

dijelaskan pada pembahasan penatalaksanaan DM tipe 2 dengan 

edukasi,  ditunjang karena informasi yang baik yang diterima penderita 

DM tentang terapi farmakologis. Informasi adalah pemberitahuan 

kabar atau berita tentang keseluruhan makna yang menunjang amanat. 

Informasi memberi pengaruh kepada seseorang meskipun orang 

tersebut mempunyai tingkat pendidikan rendah tetapi jika ia mendapat 

informasi yang baik dari berbagai media, maka hal ini meningkatkan 

penetahuan orang tersebut (Maulana, 2009). 
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Informasi yang baik yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya 

diperoleh  melalui dokter maupun petugas kesehatan lainnya di 

Puskesmas Poasia ketika penderita DM pertama kali terdiagnosis 

menderita DM. Informasi yang diberikan tentang edukasi awal 

meliputi pengendalian terapi farmakologi, pengetahuan tentang nutrisi 

dan pemantauan DM. Sehingga penderita DM memahami bagaimana 

pentinnya program terapi tersebut. Disamping itu, meningkatnya 

berbagai media informasi dapat memberikan informasi dan 

memudahkan mengakses informasi dapat menjadi salah satu faktor 

pengetahuan pendrita DM meningkat. 

Adanya responden yang memiliki pengetahuan kategori cukup 

berjumlah 11 orang (36,67%)  dan kategori kurang 4 orang 

(13,33%),%). Hal ini dipengaruhi oleh penderita DM yang masih 

memiliki pendidikan rendah yakni SMP sebesar 6 orang (20,00%) dan 

SD sebesar 6 orang (20,00%). Disamping itu, tidak semua panderita 

DM yang mempunyai minat untuk mengahadiri program edukasi yang 

diadakan oleh Puskesmas Poasia. Sehingga, panderita DM yang tidak 

hadir dalam program tersebut dan tidak mendapatkan informasi 

kesehatan yang sangat penting dalam penatalaksanaan penyakitnya. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan faktor pendididkan 

dan informasi yang baik adalah hal yang sangatlah berpengaruh pada 

pengetahuan penderita DM tentang pengobatan, pengetahuan yang 

baik dapat memberikan motivasi pada penderita DM dalam 

menjalankan program terapi. 
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5. Pengetahuan tentang Penatalaksanaan DM tipe 2 Secara Umum 

Menurut PERKENI (2015), tujuan utama penatalaksanaan 

diabetes melitus adalah untuk meningkatkan kualitas hidup jangka 

panjang serta mencegah terjadinya komplikasi. Tujuan terapi diabetes 

melitus dapat dilakukan dengan mengendalikan kadar glukosa darah, 

tekanan darah, berat badan dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien 

secara holistik. Pada pembahasan sebelummya telah dijelaskan 

pengetahuan penderita DM pada masing-masing variabel yaitu variabel 

edukasi, terapi nutrisi, latihan jasmani dan terapi farmakologi. 

Sehingga dalam pemebahsa ini, akan membahasa bagaiamana 

pengetahuan penderita DM secara umum tentang penatalaksanaan DM 

tipe 2. 

   Berdasarkan hasil penelitian dari setiap variabel yakni variabel 

edukasi, terapi nutrisi, latihan jasmani dan terapi farmakologi 

menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang penatalaksanaan 

DM tipe 2 secara umum adalah  berjumlah 5 orang (16,66%) dengan 

kategori pengetahuan baik, untuk kategori pengetahuan kategori cukup 

berjumlah 15 orang (50,00%), dan untuk kategori pengetahuan 

kategori kurang berjumlah 10 orang (33,33%).  

   Pengetahuan responden secara umum dipengaruhi karena 

berabagai faktor yang telah dijelaskan pada setiap variabel diatas. 

Yakni, karena faktor pengalaman, pendidikan, usia dan peran serta 

insitusi dalam hal ini adalah Puskesmas Poasia serta tenaga kesehatan 
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dalam memberikan informasi pada penderia DM. Dari hasil penelitian  

disimpulkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang pentalaksanaan DM tipe 2 secara umum. Hal ini 

ditunjang karena pendidikan yang rendah dan usia, ditunjang pula 

karena faktor pekerjaan. Pekerjaan umumnya merupakan kegiatan 

yang menyita waktu, bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh 

terhadap kehidupan keluarganya (Maulana,2009).  

  Dari hasil tabulasi data diperoleh sebagian besar responden 

memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang berjumlah 21 orang 

(70,00%). Seperti yang telah diketahui, ibu rumah tangga lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumahnya untuk menyelesaikan segala 

pekerjaan rumah. Sehingga, informasi yang diterima sangat minim  

jika dibandingkan dengan responden yang bekerja di luar rumah.  

  Informasi di luar rumah dapat diperoleh melalui teman kerja, 

poster yang berada di mading kantor/sekolah, spanduk yang berada di 

jalanan, buletin yang dibagikan di jalanan atau di tempat umum, dan 

seminar-seminar kesehatan. Dibandingkan harus  menghadiri seminar 

ataupun membaca tulisan yang berisi informasi kesehatan ibu rumah 

tangga akan lebih memilih menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan hal 

ini sangat mempengaruhi pengetahuan responden. Sehingga dapat 

disimpulkan pengetahuan responden tentang penatlaksanaan DM tipe 2 

ditunjang pula karena faktor pekerjaan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

B. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran 

pengetahuan penderia diabetes melitus tentang penatalaksanaan diabetes 

melitus tipe 2, disimpulkan bahwa penderita DM di wilayah kerja Puskesmas 

Poasia berpengetahuan cukup. hasil bahwa penderita DM yang memiliki 

pengetahuan penderita DM secara umum tentang penatalaksanaan DM tipe 2, 

yakni  berjumlah 5 orang (16,66%) dengan kategori pengetahuan baik, untuk 

kategori pengetahuan kategori cukup berjumlah 15 orang (50,00%), dan untuk 

kategori pengetahuan kategori kurang berjumlah 10 orang (33,33%). Masing-

masing variabel memliki hasil presentasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut ; 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dari 36 responden penderita DM yang 

menjadi sampel penelitian diperoleh gambaran pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 dengan edukasi, kategori baik jumlah 

13 orang (43,33%), kategori cukup berjumlah 8 orang (26,67%), dan 

kategori kurang berjumlah 9 orang (30,00%). 

2. Berdasarkan hasil penelitian, dari 36 responden penderita DM yang 

menjadi sampel penelitian diperoleh gambaran pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 dengan terapi nutrisi, tergolong kategori 

kurang jumlah 13 orang (43,33%), kategori cukup berjumlah 10 orang 

(33,33%), dan kategori baik berjumlah 7 orang (23,33%). 
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3. Berdasarkan hasil penelitian, dari 36 responden penderita DM yang 

menjadi sampel penelitian diperoleh gambaran pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 dengan latihan jasmani, tergolong 

kategori baik jumlah 19 orang (63,33%), kategori cukup berjumlah 9 orang 

(30,00%), dan kategori kurang berjumlah 2 orang (6,67%). 

4. Berdasarkan hasil penelitian, dari 36 responden penderita DM yang 

menjadi sampel penelitian diperoleh gambaran pengetahuan penderita DM 

tentang penatalaksanaan DM tipe 2 dengan terapi farmakologis, tergolong 

kategori baik jumlah 15 orang (50,00%), kategori cukup berjumlah 11 

orang (36,67%), dan kategori kurang berjumlah 4 orang (13,33%). 

C. Saran 

1. Diharapkan bagi peneliti selanjunya dalam melakukan penelitian yang 

berkaitan dalam penelitian ini sebaiknya dapat mengambil variabel yang 

berbeda, peneliti dapat mengambil variabel kapatuahan penderita terhadap 

pentalaksanaan DM dan juga memperbaiki instrumen yang penelitian yang 

digunakan sehingga hasil analisa data kedepannya bisa lebih luas dari 

sebelumnya. 

2. Bagi Puskesmas dan tenaga kesehatan terkait, diharapkan  tetap 

mempertahankan program-program Puskesmas yang telah berjalan selama 

ini seperti program edukasi dan senam diabetes serta dapat memberikan 

penyuluhan yang mendalam tentang terapi nutrisi bagi penderita diabetes 

melitus guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan khususnya bagi 

penderita diabetes melitus. 
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3. Bagi institusi dapat mengadakan kerja sama pada Puskesmas Poasia dalam 

melakukan penyuluhan kesehatan dan penelitian agar dapat memberikan 

sistem pelayanan kesehatan terbaik pada masyarakat.  
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada 

Yang kami Hormati bapak/ibu............. 

 Di 

 Tempat  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, maka saya : 

Nama  : Nur Syahri Ramdiani 

Nim  : P00320014083 

 Sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Jurusan 

Keperawatan, bermaksud akan melaksanakan penelitian berjudul “GAMBARAN 

PENGETAHUAN PENDERITA DIABETES MELITUS TENTANG 

PENATALAKSANAAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS POASIA KOTA KENDARI SULAWESI 

TENGGARA” 

Sehubung dengan hal ini, mohon kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan 

waktu menjadi responden dalam penelitian ini, anda berhak untuk menyetujui atau 

menolak menjadi responden. Apabila setuju maka bapak/ibu dipersilahkan untuk 

menandatangani surat persetujuan responden ini. 

Atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini,  sebelumnya 

diucapkan terima kasih 

 

        Peneliti  

 

Nur Syahri Ramdiani 

P00320014083 

 



96 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Tanggal  : 

Nomor urut :   (Diisi oleh peneliti) 

I. Data Responden 

1. Nama (Inisial) :      

2. Umur   : 

3. Jenis kelamin : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan  : 

6. Pekerjaan  : 

7. Lama menderita DM : 

 

II. Petunjuk pengisian 

a. Berilah jawaban tertulis tentang identitas berupa usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan alamat serta tanggal pengisian 

kuesioner pada tempat yang telah disediakan sebelum menjawab 

pertanyaan pada kuesioner ini. Nomor responden hanya boleh diisi 

oleh peneliti. 

b. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama 

c. Berilah tanda cekhlist (√)  pada jawaban  BENAR atau SALAH 

pada pertanyaan yang dianggap benar. 
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A. Variabel pengetahuan penatalaksanaan diabetes melitus tipe dengan 

edukasi 

NO PERNYATAAN  

 JAWABAN 

  

BENAR SALAH 

1 

 

 

 

 

Pemantauan gula darah secara rutin bagi penderita 

diabetes melitus atau kencing manis dapat 

mencegah komplikasi seperti kebutaan dan infeksi 

serta luka pada kaki. 
    

2 

 

 

Kegemukan, riwayat keturunan dan mengkonsumsi 

alkohol serta rokok bukanlah faktor yang dapat 

memicu seseorang mengalami penyakit diabetes 

melitus. 
  

3 

 

 

Pada penderita diabetes dapat terjadi komplikasi 

jangka pendek seperti penurunan gula darah 

dibawah normal. 
  

4 

 

 

 

Penurunan gula darah dibawah normal dapat 

menyebabkan beberapa gejala seperti merasa 

pusing, badan berkeringat, mual, gemetar dan 

merasa lemah. 
  

5 

 

 

 

Peningkatan gula darah yang tidak terkontrol dapat 

menyebabkan timbulnya komplikasi jangka 

panjang seperti penyakit jantung, ginjal, hingga 

kebutaan. 
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B. Variabel pengetahuan penatalaksanaan diabetes melitus tipe dengan 

terapi nutrisi medis 

NO Pernyataan  

 JAWABAN 

  

BENAR SALAH 

1 

 

 

 

Sumber protein seperti ikan, udang, cumi, daging 

tanpa lemak, ayam tanpa kulit serta kacang-

kacangan aman untuk dikonsumsi penderita 

diabetes melitus. 
    

 

2 

 

Sumber karbohidrat yang tidak  dianjurkan untuk 

penderita diabetes adalah yang berserat tinggi 

seperti beras merah, roti, gandum dan oat meal. 
  

3 

 

 

Penggunaan pemanis buatan bagi penderita 

diabetes disarankan yang rendah kalori atau tidak 

berkalori. 
  

4 

 

Daging yang berlemak dan susu fullcream aman 

untuk dikonsumsi penderita diabetes melitus. 
  

5 

 

 

 

Jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh 

penderita diabetes melitus ditentukan oleh berat 

badan, usia, umur, dan aktivitas. 
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C. Variabel pengetahuan penatalaksanaan diabetes melitus tipe dengan 

latihan jasmani 

NO Pernyataan 

 JAWABAN 

  

 BENAR SALAH 

1 

 

Latihan jasmani atau olahraga secara teratur bagi 

penderita diabetes dapat membantu dalam kontrol 

gula darah. 
    

2 

 

penderita diabetes melitus boleh melakukan semua 

jenis olahraga. 
  

3 

 

 

Berolahraga 3-5 kali dalam seminggu merupakan 

salah satu cara mengontrol gula darah dan 

mencegah komplikasi diabetes melitus. 
  

4 

 

Penderita Diabetes melitus/ kencing manis penting 

untuk melakukan pemeriksaan glukosa/gula darah 

sebelum melakukan olahraga. 
  

5 

 

 

 

Jenis olahraga seperti jalan santai, bersepeda, 

jogging, dan berenang dapat dikategorikan sebagai 

olahraga yang baik dalam mengontrol gula darah 

untuk penderita diabetes melitus. 
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D. Variabel pengetahuan penatalaksanaan diabetes melitus tipe dengan 

terapi farmakologis 

NO Pernyataan 

 JAWABAN 

  

BENAR SALAH 

1 

 

Untuk memaksimalkan efek pengobatan, penderita 

diabetes perlu untuk memperhatikan frekwensi dan 

dosis obat antidiabetik/penurunan kadar gula darah 
    

2 

 

 

Penderita diabetes melitus/kencing manis yang 

tidak patuh minum obat dapat menyebabkan gula 

darahnya tidak terkontrol. 
  

3 

 

 

Mengkonsumsi obat-obat diabetes melitus tidak 

dapat mencegah terjadinya komplikasi jangka 

panjang seperti penyakit ginjal dan penyakit 

jantung. 
  

4 

 

 

Obat diabetes melitus/kencing manis terbagi 

menjadi dua yaitu obat minum seperti metformin 

dan obat suntik seperti insulin. 
  

5 

 

Insulin mempunyai efek samping diantaranya ialah 

penurunan gula darah dibawah normal. 
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Kunci Jarwaban 

A. Pengetahuan tentang Edukasi 

1. Benar  

2. Salah  

3. Benar  

4. Benar  

5. Benar  

 

B. Pengetahuan tentang Terapi Nutrisi Medis 

1. Benar  

2. Salah  

3. Benar  

4. Salah  

5. Benar  

 

C. Pengetahuan tentang Latihan Jasmani 

1. Benar  

2. Salah  

3. Benar  

4. Benar  

5. Benar  

 

D. Pengetahuan tentang Terapi Farmakologis 

1. Benar  

2. Benar 

3. Salah  

4. Benar  

5. Benar  
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Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
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