
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain  yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan atau perilaku seseorang. Pengetahuan 

penderita tentang diet diabetes melitus (DM) merupakan salah satu faktor 

yang dapat membantu pasien melaksanakan penanganan DM selama 

hidupnya (Notoatmojo, 2007 dan Waspadji , 2007). Dalam hal ini pasien yang 

mengetahui diet yang baik untuk DM, tentu akan berusaha untuk mengatur 

dan menerapkan kebiasaan atau pola makan sesuai aturan diet DM agar 

kadar gula darah tetap terkontrol sehingga tidak menimbulkan komplikasi 

yang dapat memperberat kondisi kesehatan pasien. 

Pengetahuan pasien dapat ditingkatkan melalui pemberian edukasi. 

Pemberian edukasi di rumah sakit dilakukan melalui konsultasi gizi. 

Konsultasi gizi yang efektif di rumah sakit dilakukan melalui kegiatan Promosi 

Kesehatan Rumah Sakit (PKRS). Kegiatan PKRS ini dilakukan pada kurun 

waktu tertentu dengan tema tertentu. Kegiatan PKRS dilakukan diruang rawat 

inap dan rawat jalan. Konsultasi gizi di ruang rawat inap dilakukan ± ½ jam 

atau 1 jam pada pasien kelas II dan III dengan syarat pasien yang ada 

diruang tersebut memiliki diagnosa yang sama.  Konsultasi yang dilakukan di 

ruang rawat jalan biasanya dilakukan di ruang tunggu pasien depan poliklinik 

penyakit dalam selama selama ± 1 atau 2 jam ditujukan untuk pasien dan 

keluarga pasien. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat 
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meningkatkan pengetahuan pasien termasuk pengetahuan tentang diet DM 

(Profil, 2014). 

Pengetahuan diet DM akan mempengaruhi sikap terhadap diet yang 

sesuai untuk penderita DM sehingga akan membentuk perilaku terkait 

pemilihan makanan yang sesuai diet (Notoatmodjo, 2002). Seseorang 

dengan pengetahuan yang tinggi akan memperhatikan jenis dan jumlah 

makanan yang akan dikonsumsi, sebaliknya seseorang dengan pengetahuan 

yang rendah akan berperilaku dengan memilih makanan dari segi tampilan 

tanpa memperhatikan nilai gizi makanan (Sediaoetama, 1996). Berkaitan 

dengan hal tersebut, Maine dan Ismail (2014) juga menambahkan bahwa 

pengetahuan tentang Diet DM yang kurang dapat menyebabkan 

ketidaktepatan pola makan. Pola makan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah perlu 

dikontrol agar tidak terjadi penyakit komplikasi seperti neuropati, nefropati 

dan retinopati. Kadar glukosa darah dapat dikontrol dengan asupan serat 

yang cukup. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chairunisa (2007) bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang serat dengan 

asupan serat makanan. Pada penelitian tersebut rata-rata asupan serat 

makanan sampel masih rendah (10,1 g/hari ± 4,0) atau 58,3% dan sebagian 

besar sampel (54,8%) memiliki pengetahuan yang sedang tentang serat dan 

hanya 4,1% yang memiliki pengetahuan baik tentang serat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wirawanni (2007) menunjukkan ada hubungan tingkat 

pengetahuan tentang pencegahan penyakit jantung koroner dengan tingkat 

asupan fistoestrogen kedelai. 
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Pola Makan atau diet merupakan salah satu pilar utama penanganan 

DM tipe 2 (ADA, 2015). Perkeni (2011), dalam diet penderita DM anjuran 

asupan serat juga menjadi salah syarat dalam diet tersebut. Imawati (2008) 

juga mengatakan bahwa selain karbohidrat, faktor asupan yang turut 

berperan dalam pengendalian glukosa darah adalah asupan serat. Serat 

makanan memiliki manfaat yang penting bagi kesehatan salah satunya 

adalah dapat membantu mengendalikan kadar glukosa dalam darah 

(Snehalata dkk, 2009). 

Serat memiliki efek hipoglikemik karena mampu memperlambat 

pengosongan lambung, mengubah peristaltik lambung, memperlambat difusi 

glukosa, menurunkan aktifitas α - amilase akibat meningkatnya viskositas isi 

usus, dan menurunkan waktu transit yang mengakibatkan pendeknya 

absorbsi glukosa (Budiyanto, 2002), serta serat ini juga akan memperlambat 

penyerapan zat-zat gizi dengan berat molekul yang rendah seperti gula, 

terutama dibagian bawah usus halus dimana viskositas meningkat karena 

absorbsi air dari usus, sehingga dapat mencegah kenaikan glukosa dalam 

darah secara mendadak (Almatsier, 2009). Berdasarkan hal itu maka Perkeni 

(2011) merekomendasikan asupan serat 25 g/hari bagi penderita DM. 

American Diabetes Association (ADA) tahun 2015 mengemukakan 

bahwa diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang membutuhkan 

perawatan medis secara berkesinambungan untuk mengurangi timbulnya 

berbagai risiko akibat glukosa darah yang tidak terkontrol. Penyakit DM yang 

sering muncul adalah DM tipe 2 sekitar 90-95% lebih banyak dari DM tipe 

lainnya. International Diabetes Federation (IDF) tahun 2013 mengemukakan 

bahwa DM tipe 2 terjadi akibat adanya resistensi insulin yaitu menurunnya 
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fungsi insulin sehingga glukosa tidak dapat dibawa masuk ke dalam jaringan 

akibatnya kadar glukosa dalam darah meningkat. Glukosa darah yang tidak 

terkontrol dalam jangka waktu lama akan menimbulkan penyakit komplikasi 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 

prevalensi DM mengalami peningkatan dari 1,1% pada tahun 2007 menjadi 

2,1% pada tahun 2013 dan 1,6% diantaranya berada di Jawa Tengah. Data 

RSUD Kota Surakarta tahun 2015, Penyakit DM merupakan penyakit yang 

memiliki kunjungan rawat jalan cukup tinggi yaitu sekitar 7,15% dari total  

kunjungan rawat jalan di RSUD Kota Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti tentang 

hubungan antara pengetahuan tentang diet DM terhadap asupan serat 

pasien DM rawat jalan di RSUD Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu “apakah ada hubungan antara pengetahuan tentang Diet 

DM terhadap asupan serat pasien DM rawat jalan di RSUD Kota  

Surakarta?”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan 

tentang Diet DM dengan asupan serat pasien DM rawat jalan di RSUD 

Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan pasien rawat jalan tentang diet DM 

b. Mendeskripsikan asupan serat pasien DM rawat jalan 
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c. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang diet DM dengan 

asupan serat pasien DM rawat jalan 

D. Manfaat 

1. Bagi Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelayanan 

konseling gizi tentang pengetahuan diet DM dan asupan serat di poli 

klinik rumah sakit. 

2. Bagi Pasien  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan diet DM dan 

asupan seratserta memotivasi pasien dalam mengontrol kadar gula 

darah. 


