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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, secara 

epidemiologi, pada tahun 2030 diperkirakan prevalensi Diabetes Melitus (DM) 

di Indonesia mencapai 21,3 juta orang (Diabetes Care, 2004). Prevalensi 

nasional Penyakit Diabetes Melitus adalah 1,1% (berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan dan gejala).  Sebanyak 17 provinsi mempunyai prevalensi 

Penyakit Diabetes Melitus di atas prevalensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh 

Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2008). International Diabetes Federation (IDF) mengestimasi terdapat 382 

juta orang yang hidup dengan diabetes di dunia pada tahun 2013. pada tahun 

2035 jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta orang. 

Diperkirakan dari 382 juta orang tersebut, 175 juta diantaranya belum 

terdiagnosis, sehingga diancam berkembang progresif menjadi komplikasi 

tanpa disadari dan tanpa pencegahan (Infodatin, 2014). 

Artanti dkk, (2015) menyatakan bahwa International Diabetes 

Federation  (IDF) tahun 2012 menyatakan bahwa prevalensi diabetes melitus 

di Indonesia sekitar 4,8% dan lebih dari setengah kasus DM (58,8%) tidak 

terdiagnosis tipe DM. IDF juga menyatakan bahwa sekitar 382 juta penduduk 

dunia menderita diabetes melitus pada tahun 2013 dengan kategori diabetes 
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melitus tidak terdiagnosis adalah 46%, diperkirakan prevalensinya akan terus 

meningkat dan mencapai 592 juta jiwa pada tahun 2035.  

Pada tata laksana diabetes mellitus ada 4 pilar penting dalam 

mengontrol perjalanan penyakit dan komplikasi. Keempat pilar tersebut 

adalah edukasi, terapi nutrisi, aktifitas fisik dan farmakologi (Putra dan Berawi 

2015). Menurut Ndraha (2014) edukasi penatalaksanaan dan pengelolaan 

DM, berupaya meningkatkan motivasi pasien untuk memiliki perilaku sehat. 

Tujuan dari edukasi diabetes adalah mendukung usaha pasien penyandang 

diabetes untuk mengerti perjalanan alami penyakitnya dan pengelolaannya, 

mengenali masalah kesehatan/komplikasi yang mungkin timbul secara 

dini/saat masih reversible, ketaatan perilaku pemantauan dan pengelolaan 

penyakit secara mandiri, dan perubahan perilaku/kebiasaan kesehatan yang 

diperlukan. Pilar kedua adalah terapi gizi, yaitu prinsip pengaturan makan 

pada penyandang diabetes yaitu makanan yang seimbang, sesuai dengan 

kebutuhan kalori masing-masing individu, dengan memperhatikan 

keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah makanan. Ndraha (2014), 

selanjutnya menjelaskan bahwa Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri 

dari karbohidrat 45%-65%, lemak 20%-25%, protein 10%-20%, Natrium 

kurang dari 3g, dan diet cukup serat sekitar 25g/hari. 

Pada era globalisasi, pelayanan prima merupakan elemen utama di 

rumah sakit dan unit kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan yang optimal. 

Rumah sakit merupakan tempat upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. 

Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 
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kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan 

penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara 

serasi dan terpadu serta berkesinambungan (Siregar, 2004)  

Pelayanan kesehatan bermutu merupakan salah satu wujud dari 

tuntutan masyarakat di era globalisasi saat ini. Selain itu, masyarakat 

menuntut rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 

terkait dengan kebutuhan pasien secara mudah, cepat, akurat, dengan biaya 

terjangkau (Ilyas, 2004).  

Berbagai pelayanan di Rumah Sakit, pelayanan gizi rumah sakit 

adalah pelayanan gizi yang disesuaikan dengan keadaan pasien dan 

berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuhnya. 

Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan 

penyakit, sebaliknya proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap 

keadaan gizi pasien (Depkes, 2003).  

Pelayanan gizi rumah sakit merupakan salah satu pelayanan 

penunjang medik dalam pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit yang 

terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Pelayanan gizi mempunyai peranan 

penting dalam mempercepat pencapaian tingkat kesehatan baik bersifat 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kegiatan pokok pelayanan gizi 

di rumah sakit meliputi: pengadaan dan pengolahan / produksi makanan, 

pelayanan gizi di ruang rawat inap, konsultasi dan penyuluhan gizi serta 

penelitian dan pengembangan bidang terapan (Depkes, 1992).  

Kegiatan pelayanan gizi di ruang rawat inap merupakan salah satu 

kegiatan yang dimulai dari upaya perencanaan penyusunan diet pasien 

hingga pelaksanaan evaluasi di ruang perawatan. Tujuan kegiatan pelayanan 
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gizi tersebut adalah untuk memberi terapi diet yang sesuai dengan kebutuhan 

pasien. Pelayanan gizi untuk pasien rawat jalan dilakukan apabila pasien 

tersebut masih atau sedang memerlukan terapi diet tertentu. Pelayanan gizi 

penderita rawat jalan juga dilakukan melalui penyuluhan gizi di poliklinik gizi 

(Depkes RI, 1992). Sasaran penyelenggaran makanan di rumah sakit adalah 

pasien. Pemberian makanan yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang serta 

habis termakan merupakan salah satu cara untuk mempercepat 

penyembuhan dan memperpendek hari rawat inap (Depkes, 2006). Demikian 

juga dengan hasil penelitian Zulfah (2002) di RSU DR. Zainoel Abidin Banda 

Aceh menyatakan bahwa pasien dengan asupan makanan yang tidak cukup 

mempunyai resiko 6 kali lebih besar mengalami malnutrisi dibandingkan 

pasien dengan asupan makanan yang cukup. 

Asupan makanan merupakan indikator penting dari terpenuhinya 

kebutuhan zat gizi pada pasien. Selain itu asupan makan juga bisa dijadikan 

sebagai indikator dari pemanfaatan sumber daya dan persepsi konsumen 

terhadap penyelenggaraan makanan (Frakes et al, 1986). Data sisa makanan 

umumnya digunakan untuk mengevaluasi efektifitas program penyuluhan 

gizi, penyelenggaraan dan pelayanan makanan, serta kecukupan konsumsi 

makanan pada kelompok atau perorangan (Thomson et al, Cit. Djamaluddin, 

2002). Berdasarkan penelitian Rijadi (2002) di Rumah Sakit Islam Samarinda, 

sebanyak 30,4% responden tidak dapat menerima makanan biasa yang 

disajikan. Apabila hal tersebut berlangsung dalam waktu lama, akan 

menyebabkan pasien mengalami defisiensi zat-zat gizi dan ini berarti 

pelayanan gizi yang diberikan kurang optimal.  
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Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan sisa makanan yang 

tinggi adalah kurangnya pengetahuan, sehingga peningkatan pengetahuan 

perlu diupayakan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

gizi adalah dengan edukasi, termasuk konseling gizi. Upaya konseling gizi 

merupakan salah satu usaha yang sangat penting untuk seseorang mau 

bersikap dan bertindak mengikuti norma-norma gizi, sehingga seseorang 

memahami pentingnya makanan dan gizi (Hardiana, 2015). Konseling gizi 

membantu seseorang mengerti tentang keadaan dirinya, lingkungannya dan 

hubungan dengan keluarganya dalam membangun kebiasaan yang baik 

termasuk makan sehingga menjadi sehat, aktif dan produktif. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Louhenapessy (2003) dalam penelitiannya yang 

menyimpulkan ada pengaruh konseling gizi terhadap sisa makanan. 

Konseling gizi dengan motivasi secara rutin akan membantu pasien dalam 

menghabiskan makanan yang disajikan. 

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. 

Kendati dokter telah menetapkan diit yang tepat bagi penderita dan 

diit itu telah disiapkan dengan baik dalam bentuk sajian makanan, diit yang 

baik itu tidak ada manfaatnya jika penderita tidak mengkonsumsi makanan 

yang telah disajikan tersebut (Miron et al., 2010). Oleh karena itu bagi 

seorang pasien, pengetahuan tentang peranan makanan dan penggunaan 
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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. 

Hasil observasi secara visual yang pernah dilakukan di Instalasi Gizi 

Rumah Sakit Islam Klaten, menunjukkan masih adanya sisa makanan pada 

pasien diabetes mellitus, terutama di ruang rawat inap kelas III. Data 

pengukuran sisa makanan yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2016 

menunjukkan bahwa rata-rata sisa makanan pada pasien diabetes mellitus 

di RSI Klaten masih di atas standar yang ditetapkan oleh Depkes RI 2008 (≤ 

20%). Selama observasi sisa makanan 16 pasien untuk nasi sebesar 25 %, 

lauk hewani sebesar 25%, lauk nabati sebesar 20 % dan sisa makanan 

sayur sebesar 25%. Tingginya sisa makanan bisa disebabkan oleh 

pengetahuan yang kurang, karena menurut hasil observasi pasien, makanan 

yang disajikan tidak sesuai dengan selera pasien. Pasien tidak mengetahui 

bahwa dalam perawatan, asupan gizi yang diperlukan dalam proses 

penyembuhan tidak selamanya sesuai dengan selera pasien. Oleh karena 

itu, peneliti ingin meneliti apakah ada pengaruh konseling gizi terhadap 

perubahan sisa makan pada pasien diabetes mellitus rawat inap di RSI 

Klaten, pada pasien yang mendapatkan konseling gizi, hasil observasi 

menunjukkan sisa makanan lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum 

mendapatkan konseling gizi. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perbedaan sisa makanan pasien pada pasien rawat inap 

sebelum dan sesudah dilakukan konseling gizi pada pasien diabetes mellitus 

kelas III.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: “Bagaimanakah efektivitas konseling gizi terhadap perubahan sisa 

makan siang pada pasien diabetes mellitus rawat inap di RSI Klaten?”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas konseling gizi terhadap perubahan sisa 

makan siang pada pasien diabetes mellitus rawat inap di RSI Klaten.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskipsikan sisa makan siang pasien diabetes mellitus RSI 

Klaten sebelum mendapat konseling gizi.  

b. Mendeskripsikan sisa makan siang pasien diabetes mellitus RSI 

Klaten sesudah mendapat konseling gizi.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

1. Peneliti 

Bahan informasi mengenai perbedaan dengan sisa makan siang sebelum 

dan sesudah konseling gizi di rumah sakit 
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2. Pasien 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman pentingnya konseling 

gizi dalam tata laksana penanganan penyakit Diabetus Mellitus. 

3. Rumah Sakit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan data, khususnya 

sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan makanan dan 

konseling gizi pasien.  


