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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis (Morrison et al., 

2010).adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang 

disebabkan adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah secara terus 

menerus (kronis) akibat kekurangan insulin baik kuantitatif ( kehilangan insulin , 

pola naik turun sekresi insulin ) maupun kualitatif (pengurangan massa sel sel β) 

( ADA,  2004). Menurut ADA (2005) diabetes mellitus (DM) merupakan suatu 

kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi 

karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua duanya. Hiperglikemia 

kronik pada diabetes mellitus berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, 

disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh. 

Ada beberapa jenis diabetes mellitus, yaitu tipe I, yang sering disebut 

Diabetes Mellitus Tergantung Insulin (DTMI) atau disebut Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (IDDM), dan tipe 2 sering disebut Diabetes Mellitus Tidak 

Tergantung Insulin (DMTTI) atau NIDDM (non insulin dependent diabetes 

mellitus) (Mahmud, 2005). DM tipe I atau yang biasa  disebut diabetes yang 

tergantung pada insulin adalah DM akibat kekurangan insulin dalam darah 

karena adanya kerusakan sel beta pankreas, sedangkan DM tipe 2 atau yang 

biasa disebut DM tidak tergantung insulin, terjadi karena insulin yang ada tidak 

dapat bekerja dengan baik ( Soegondo, 2013 )  
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Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit degeneratif yang banyak 

diderita oleh masyarakat Indonesia. Menurut penelitian epidemiologi yang telah 

dilaksanakan di Indonesia, prevalensi diabetes tipe 2 berkisar antara 1,4%-1,6% 

(Karyadi, 2011). Berdasar perkiraan tahun 2020 prevalensi diabetes akan 

meningkat sebesar 86 % – 138 % dibandingkan kenaikan penduduk Indonesia 

pada periode yang sama hanya 40 %   ( Suyono,2004 ) 

Penyakit DM merupakan salah satu jenis penyakit degeneratif yang tidak 

dapat disembuhkan akan tetapi penderita DM dapat hidup normal sepanjang 

hidupnya jika mematuhi empat pilar utama penanganan penderita DM yang 

meliputi : edukasi, pengaturan makan, latihan jasmani dan obat – obatan anti 

diabetik ( Perkeni, 2006 ).Pengaturan makanan dan diit untuk penyembuhan 

penyakit bukanlah merupakan tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya perawatan dan 

pengobatan untuk penyembuhan penyakit pasien. Pengaturan makan, 

perawatan penyakit dan pengobatan, ketiganya merupakan satu kesatuan 

dalam proses penyembuhan penyakit. Oleh karena itu tanggung jawab 

pengaturan makan bagi orang sakit bukanlah semata-mata tanggung jawab 

seorang ahli gizi, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama dari keempat 

unsur yang berperan dalam proses penyembuhan penyakit, yaitu dokter, 

perawat, ahli gizi, dan pasien (Puspita,2011). 

 Meskipun dokter telah menetapkan diit yang tepat bagi penderita dan diit 

disiapkan dengan baik dalam bentuk sajian makanan namun jika makanan 

tersebut tidak dikonsumsi oleh penderita maka diit tersebut tidak                              
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ada manfaatnya  (Miron et al., 2010). Oleh karena itu bagi seorang pasien, 

pengetahuan tentang peranan makanan dan penggunaan makan dalam 

penyembuhan penyakit, sama pentingnya dengan pengetahuan tentang 

peranan kegunaan obat bagi penyembuhan penyakit. Bahkan setelah penderita 

sembuh sekalipun, pada waktu akan meninggalkan rumah sakit, ahli gizi masih 

harus selalu memberikan petunjuk bagaimana harus mengatur makanannya di 

rumah, sesuai dengan diit dan penyakit yang dideritanya ( Puspita, 2011). 

Kegiatan konseling gizi pasien bisa dilakukan dengan media leaflet yang 

memudahkan pasien memahami materi konseling yang disampaikan. Menurut 

Notoatmodjo (2005 ) media leaflet yang diberikan kepada pasien DM meliputi 

bentuk penyampaian informasi melalui lembar yang dilipat, lembar pengaturan 

diit DM dan lembar bahan makanan penukar. Pemberian leaflet yang terpisah 

akan beresiko pada kehilangan salah satu leaflet yang telah diberikan pada 

pasien. Disamping itu materi leaflet lebih sedikit karena hanya memuat tentang 

pengaturan makan dan penukar bahan makanan, hal ini belum dapat 

memotivasi penderita DM untuk mematuhi diet yang diberikan.   

Menurut Adawiyani, (2013) selain media leaflet , pemberian booklet juga 

membantu ahli gizi terkait pemberian informasi diet pasien, karena booklet lebih 

terperinci dan jelas  karena lebih banyak mengulas tentang diet yang akan 

disampaikan kepada pasien. Booklet tidak hanya dibaca oleh pasien saja tetapi 

juga dapat dipelajari oleh anggota keluarga yang lain sehingga dapat membantu 

meningkatkan pengertian keluarga tentang DM dan cara pengaturan makanan 

pada penderita DM  ( Funnell, 2009 ). sedangkan kelemahannya adalah gambar 
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ilustrasi yang disajikan dan isi pesan  terlalu banyak sehingga pasien atau 

keluarga pasien enggan untuk membaca keseluruhan.  

Hasil penelitian Louhenapessy (2003) bahwa ada perbedaan bermakna 

sisa makanan sebelum dan sesudah diberi konseling gizi. Hasil penelitian 

Farudin (2011) bahwa terdapat perbedaan yang nyata selisih skor pengetahuan 

gizi, gula darah dan kadar gula darah 2 jam post prandial pada kelompok 

konseling gizi dengan media leaflet dan booklet. Diharapkan dengan 

meningkatnya skor pengetahuan tentang diet DM maka diharapkan pasien 

merubah pola makan dan mau menghabiskan makanan yang dihidangkan di 

Rumah Sakit. Menurut Djamaluddin (2005) , bila makanan yang disajikan rumah 

sakit untuk pasien tidak dihabiskan dengan jumlah yang melebihi 25 % dan 

berlangsung dalam waktu yang lama , akan menyebabkan pasien mengalami 

malnutrisi. Selain itu adanya biaya yang terbuang pada sisa makanan yang 

mengakibatkan anggaran gizi kurang efisien sehingga berdampak terhadap 

anggaran persediaan bahan makanan di rumah sakit.   Ada 2 (dua) faktor utama 

penyebab terjadinya sisa makanan pasien di rumah sakit, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Data Sisa makanan umumnya digunakan untuk 

mengevaluasi efektifitas program konsultasi  gizi, penyelenggaraan dan 

pelayanan makanan, serta kecukupan konsumsi makanan pada kelompok atau 

perorangan (Djamaluddin, 2002).  

Berdasarkan laporan bulanan tahun 2014 di instalasi gizi rumah sakit 

RSUD surakarta ada rata – rata 20 pasien DM baru yang mendapat konseling 

gizi dan menduduki peringkat teratas diatas penyakit jantung dan gagal ginjal. 
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Standar operasionel prosedur pelayanan di RSUD Kota Surakarta       

dinyatakan pasien baru harus di kunjungi oleh ahli gizi dalam waktu 2 x 24 jam 

sejak awal perawatan. Ahli gizi ruangan harus melakukan kunjungan pasien dan 

memberikan konseling gizi pada pasien baru. Kegiatan konseling yang 

dilakukan di RSUD Kota Surakarta masih menggunakan media leaflet. Berdasar 

laporan SPM sisa makanan bulan Juni 2014 sisa makanan untuk makanan 

pokok sebesar 37,3 %, lauk hewani 9,6 %, lauk nabati 13,6 % dan sayur 

sebesar 26,33 %. 

Berdasar  latar belakang tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian  

perbedaan sisa makanan pada pasien DM tipe 2  yang diberikan konseling gizi 

menggunakan media leaflet dengan media booklet . 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan sisa makanan pada pasien DM tipe 2 yang 

diberikan konseling gizi menggunakan media leaflet dengan media booklet di 

RSUD Kota Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan sisa makanan pada pasien DM tipe 2 yang 

diberikan konseling gizi menggunakan media leaflet dengan media booklet di 

RSUD Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan sisa makanan pada pasien DM tipe 2 sebelum dan 

sesudah konseling gizi dengan media leaflet 
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b. Mendeskripsikan sisa makanan pada pasien DM tipe 2 sebelum dan 

sesudah konseling gizi dengan media booklet 

c. Menganalisis perbedaan sisa makanan pada pasien DM tipe 2 yang 

diberikan konseling gizi menggunakan media leaflet dengan media 

booklet di RSUD Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan teoritis 

mengenai perbedaan sisa makanan pada pasien DM tipe 2 yang diberikan 

konseling gizi menggunakan media leaflet dan media booklet di RSUD Kota 

Surakarta. 

2. Manfaat praktis 

a. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 

pengetahuan mengenai analisis sisa makanan berdasarkan 

penggunaan media konseling gizi yang berbeda yaitu leaflet dan 

booklet. 

b. Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi RSUD Kota 

Surakarta untuk memberikan gambaran seberapa besar sisa makanan 
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berdasarkan penggunaan media konseling gizi dari leaflet dan juga 

booklet. 

c. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan 

perbendaharaan bahan bacaan dan informasi mengenai analisis sisa 

makanan berdasarkan media konseling gizi yaitu antara leaflet dan 

booklet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




