
 
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara asupan karbohidrat dan 

asupan serat dengan kejadian DM tipe II di wilayah kerja Puskesmas Purwosari 

dapat disimpulkan sebaai berikut: 

1. Distrribusi kejadian DM tipe II di wilayah kerja Puskesmas Purwosari 

sebagian besar terjadi pada usia >40 tahun, jenis kelamin paling banyak 

perempuan, dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan SMA, dan jenis 

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. 

2. Asupan karbohidrat rata-rata untuk kelompok kasus sebesar 69,07, melebihi 

AKG yaitu 45-65% per hari. Untuk kelompok kontrol rata-rata asupan 

karbohidrat yaitu 64,70, hal ini sesuai dengan anjuran AKG. 

3. Asupan serat untuk kelompok kasus rata-rata sebesar 19,35 dan kelompok 

kontrol rata-rata sebesar 21,01, kedua kelompok tersebut memiliki asupan serat 

yang belum sesuai dengan anjuran AKG dalam sehari yaitu berkisar antara   

25-35 gram. 

4. Ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian DM tipe II            

(p= 0,002;  OR=3,857;  95% CI=1,526-9,750). 

5. Ada hubungan antara asupan serat dengan kejadian DM tipe II              

(p=0,043;  OR=2,538;  95% CI= 1,023-6,298). 
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B. Saran 

1. Bagi Ibu Rumah Tangga dan Penderita DM Tipe II 

Bagi masyarakat pada umunya dan khususnya untuk ibu rumah tangga 

agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dirinya dengan cara 

melakukan pemeriksaan kadar gula darah setiap bulan serta, mengubah pola 

hidup yang kurang sehat menjadi pola hidup yang lebih baik dan sehat, seperti 

mengatur pola makan yang seimbang dengan mengurangi mengkonsumsi 

karbohidrat serta meningkatkan makanan yang banyak mengandung serat 

seperti: sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan.   

Untuk penderita DM tipe II yang baru terdiagnosis perlu secara rutin 

berkonsultasi pada ahli gizi agar program diet dapat terlaksana dengan baik, 

sehingga kadar gula darah dapat dikendalikan. 

2. Bagi Instansi Terkait Khususnya Puskesmas Purwosari 

Diharapkan bagi Puskesmas Purwosari untuk tetap memberikan upaya 

promotif dan preventif, seperti dengan menggerakan dan  membentuk kader 

dari kalangan ibu rumah tangga untuk dapat melakukan penyuluhan, 

pendekatan maupun berbagi informasi kepada masyarakat disekitarnya yang 

dapat dilakukan ketika acara PKK mengenai pola hidup yang sehat yaitu 

dengan menjaga pola makan yang baik dengan mengurangi konsumsi 

karbohidrat dan memperbanyak makanan yang mengandung tinggi serat 

seperti buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran. 
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Diharapkan pihak puskesmas dapat memfasilitasi adanya konsultasi gizi 

untuk penderita DM tipe II baik penderita baru maupun lama sehingga 

penderita dapat mengetahui serta menjalankan diet yang telah disarankan oleh 

ahli gizi sehingga dapat mengendalikan kadar gula darah penderita. Kegiatan 

tersebut dapat dilakukan ketika pertemuan dengan penderita DM yang 

dilakukan sebulan sekali atau ketika kegiatan puskesling. 

  Puskesmas  maupun Puskesling dapat memfasilitasi skrining untuk 

penyakit DM  dengan melakukan secara rutin pengecekan kadar gula darah 

pada kelompok berisiko, sehingga penderita DM dapat diketahui sejak gejala 

awal dan dapat segera dilakukan penanganan yang sesuai dan tepat. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan pembanding untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan 

ditempat lain dengan memperhatikan kadar gula darah pada kelompok kontrol  

serta menghubungkan dengan asupan makanan lain maupun dengan penyakit 

komplikasi dari DM tipe II. 


