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HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DENGAN POLA MAKAN PADA 

PENDERITA DIABETES MELLITUS DI WILAYAH KERJA 

PUSKESMAS PURWOSARI KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

Diabetes melitus yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan komplikasi 

pada penderitanya, itulah sebabnya dibutuhkan pengelolaan mandiri bagi 

penderita DM yaitu dari segi edukasi dan terapi gizi medis Terapi gizi medis yaitu 

mengatur pola makan 3J (Jumlah, Jenis, dan Jadwal. Berdasarkan survey 

pendahuluan, pada tahun 2015 diketahui bahwa pasien DM tertinggi terdapat di 

wilayah kerja Puskesmas Purwosari yaitu dengan prevalensi sebesar 1,6 % dan 

meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,4 %. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi dengan pola makan 

pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas purwosari kota 

Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observational dengan 

pendekatan cross sectional. Data yang dikumpulkan yaitu tingkat pengetahuan 

dan pola makan pasien DM. Tingkat pengetahuan diukur menggunakan kuesioner 

tentang pengetahuan gizi bagi penderita DM, sedangkan pola makan diukur 

menggunakan formulir recall selama 3 hari dengan tidak berturut-turut. Hasil 

Penelitian menunjukkan 45.5 % memiliki tingkat pengetahuan baik, 54,5% 

memiliki pengetahuan kurang baik. Responden yang mengikuti anjuran 3J 

berdasarkan jumlah makan yaitu 24,2% responden, jenis makanan 39,4% 

responden, jadwal makan 48,5% responden, dan sesuai anjuran keseluruhan 3J 

yaitu 48,5 %. Uji hubungan tingkat pengetahuan dengan pola makan 

menunjukkan tidak ada hubungan yaitu dengan nilai p : 0,337. Tidak ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan pola makan pada pasien 

diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas Purwosari kota Surakarta. 

Kata Kunci  : Tingkat pengetahuan gizi, pola makan, 3J, Diabetes Mellitus 

 

Abstract 

Diabetes mellitus that cannot be done well on the sufferer, the awareness needed 

by independent management for DM patients is in terms of education and medical 

nutrition therapy Medical nutrition therapy is by using the 3J pattern (Amount, 

Type, and Schedule. Based on the preliminary survey, 2015 Patients who received 

diabetes in the work area of Purwosari Community Health Center were prevalence 

of 1.6% and increased in 2016 which was 2.4%. This study aims to determine the 

relationship between nutritional knowledge and diet in diabetes mellitus patients 

in the purwosari health center in Surakarta. This research is an observational 

research with cross sectional approach. The data collected is the level of 

knowledge and diet patterns of DM patients. The level of knowledge was 

measured using a questionnaire about nutritional knowledge for people with 

diabetes mellitus, while diet was measured using a recall form for 3 days not 
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sequent. The results showed that 45,5% had a good level of knowledge, 54,5% 

had poor knowledge. Respondents who followed the 3J recommendation based on 

the number of meals were 24,2% of respondents, type of food 39,4% of 

respondents, meal schedule 48.5% of respondents, and according to the overall 

recommendation of 3J, which was 48.5%. Test the relationship of the level of 

knowledge with diet shows that there is no relationship with p value  0,337. There 

is no relationship between the level of nutritional knowledge and diet in diabetes 

mellitus patients in the working area of Purwosari health center, Surakarta city. 

 

Keywords: Knowledge level of nutrition, diet, 3J, Diabetes Mellitus 

 

1. PENDAHULUAN  

DM atau kencing manis adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang 

yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat 

penurunan sekresi insulin yang progresif dilatar belakangi oleh resistensi insulin 

(Suyono, 2006). 

DM merupakan masalah kesehatan yang serius baik di Indonesia maupun 

di dunia. Menurut survei yang dilakukan WHO tahun 2005, Indonesia sebagai 

negara lower-middle income menempati urutan ke-4 dengan jumlah penderita DM 

terbesar di dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat (WHO, 2005). 

Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 

176 juta terdapat 6,9 % didiagnosis mengalami DM yang diperkirakan berjumlah 

12 juta. Prevalensi DM di Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 1,6 %, sedangkan di 

Kota Surakarta tahun 2015 sebesar 0,9 %. 

Suyono (2006) menjelaskan salah satu faktor yang menyababkan DM adalah pola 

makan, bagi penderita DM diperlukan adanya pengelolaan diri salah satunya yaitu 

mengatur pola makannya. Pengaturan pola makan yang dianjurkan pada penderita DM 

adalah memberikan kalori yang cukup dan komposisi yang memadai, dengan 

memperhatikan tiga J (3J), yaitu: jumlah, jadwal makan, dan jenis makanan. (Auliana, 

2001 dan Depkes RI, 2009). 

3J adalah pola makan yang memperhatikan jumlah, jenis dan jadwal. 

Jumlah yaitu mengkonsumsi semua bahan makanan sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing, berdasarkan tinggi badan, berat badan, jenis aktivitas, dan umur 

(Kariadi, 2009). Jenis yaitu memperhatikan makanan yang boleh untuk 
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dikonsumsi, makanan yang harus dibatasi dan makanan yang harus dibatasi secara 

ketat, ini dikarenakan setiap bahan makanan memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap kadar gula darah (Waspadji, 2003) Jadwal adalah waktu makan yang 

tepat, yaitu makan pagi, siang dan malam, serta makan selingannya. Menurut 

PERKENI (2011) jadwal makanan yang dianjurkan untuk penderita DM adalah 3 

kali makanan pokok dan 3 kali selingan (Waspadji, 2007).  

Keberhasilan dalam mencapai perubahan perilaku, membutuhkan edukasi 

yaitu salah satunya pengetahuan untuk mengendalikan glukosa darah (Basuki, 

2007 dan PERKENI, 2011). Penelitian Bencharif (2017) menyatakan pengetahuan 

gizi memberikan efek yang postiif untuk manajemen pada penderita DM.  

Berdasarkan survey pendahuluan, pada tahun 2015 diketahui bahwa pasien 

DM tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Purwosari yaitu memiliki 

prevalensi sebesar 1,6 % dan meningkat pada tahun 2016 yatu sebesar 2,4 %. 

Berdasarkan survey tersebut, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang 

hubungan antara pengetahuan gizi dengan pola makan pada pasien DM di wilayah 

kerja Puskesmas Purwosari Kota Surakarta.  

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross 

sectional, dalam penelitian ini dilakukan survey terhadap hubungan pengetahuan 

gizi dengan pola makan pada pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Purwosari 

Kota Surakarta dengan waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh penderita DM yang memenuhi kriteria Inklusi berusia minimal 26-55 

tahun, bisa berkomunikasi dengan baik, pendidikan minimal SD sampai SMA/ 

SLTA atau sederajat, tidak memiliki komplikasi, pernah mendapat konseling 

tentang DM minimal satu kali, dan bersedia menjadi sampel penelitian. Penelitian 

ini menggunakan consecutive sampling, besarnya sampel ditentukan dengan 

menggunakan rumus Lameshow (1997), dan didapatkan jumlah responden 

sebanyak 40 responden. 

Jumlah sampel yang ada ditambah 10 %, untuk mengantisipasi jika ada 

responden yang drop out atau responden tidak bisa dilanjutkan dalam 
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pengambilan data karena masuk kriteria inklusi. Jumlah sampel yang dibutuhkan 

menjadi 40 responden.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Sampel Penelitian 

Deskripsi responden yang diungkap dalam penelitian ini meliputi usia, 

jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan 

gizi. 

Tabel 1. 

Distribusi Subjek Penelitian Menurut Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 

Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengetahuan Gizi 
Karakteristik  Jumlah 

(n) 

Presentasi 

(%) 

Usia (Tahun) 30-49 3 9,09 

 50-64 30 90,9 

Jumlah  33 100 

Jenis Kelamin Laki-laki 12 36,4 

 Perempuan 21 63,6 

Jumlah  33 100 

 PNS/ABRI/POLRI 1 3,0 

 LINMAS 1 3,0 

 Karyawan Swasta 1 3,0 

 Pedagang/Wiraswasta 9 27,3 

 Pensiunan PNS/Guru 1 3,0 

 Buruh Tani/Lepas 4 12,1 

 IRT (Ibu Rumah Tangga) 12 36,4 

 Penjahit 1 2,5 

 Tidak Bekerja 3 9,1 

Jumlah   33 100 

Tingkat Pendidikan Tamat SD 20 60,6 

 Tamat SMP 5 15,2 

 Tamat SMA 8 24,2 

Jumlah   33 100 

Tingkat 

Pengetahuan Gizi 

Baik 15 45,5 

 Kurang Baik 18 54,5 

Jumlah  33 100 
 

Sebanyak 90,9% usia responden penelitian diatas 45 tahun, 

menurut Basuki (2015) usia diatas 45 tahun merupakan faktor resiko 

DM yang tidak dapat dimodifikasi. Penelitian Fatmawati (2010) 

menyatakan bahwa usia mempengaruhi kejadian DM, semakin 
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meningkatnya usia maka kadar glukosa darah juga akan meningkat 

sehingga prevalensi DM semakin tinggi. 

Hasil penelitian berdasarkan data dari jenis kelamin 

menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak 

dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komposisi 

tubuh dan perbedaan kadar hormon  seksual antara perempuan dan 

laki-laki dewasa, perempuan memiliki jaringan adiposa lebih banyak 

dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat diketahui dari perbedaan kadar 

lemak normal antara laki-laki dan perempuan dewasa, laki-laki 

berkisar 15-20% sedangkan pada perempuan 20-25% dari berat badan 

(Ernawati, et al., 2004). Usia menopause juga dapat menyebabkan 

penurunan hormon estrogen, keadaan tersebut meningkatkan 

cadangan lemak tubuh terutama di daerah abdomen. Hal itu dapat 

menyebabkan meningkatkan pengeluaran asam lemak bebas (Thorand 

et al., 2007). Kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan resistensi 

insulin, dan meningkatkan resiko terjadi nya DM pada wanita. 

Pekerjaan responden sebagian besar adalah IRT yaitu 36,4% 

atau 12 responden. Pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi 

pendapatan, setiap kenaikan pendapatan umumnya dapat 

mempengaruhi status gizi. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan 

salah satu faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas 

makanan seseorang. Penelitian Luciana, dkk (2012) menyatakan ada 

hubungan antara tingkat pendapatan dengan pola makan seseorang.  

Sebanyak 60,6% atau 20 responden memiliki tingkat pendidikan 

tamat SD. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang, dalam hal ini juga dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang dalam memilih bahan makanan dan akan mempengaruhi 

pola makan orang tersebut (Sulistyoningsih, 2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,5 % responden dari 33 

responden terdapat 18 responden yang memiliki pengetahuan gizi 

dengan kategori baik yang dilihat menggunakan kuesioner 
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pengetahuan gizi. Pengetahuan dalam mengelola DM sangat 

dibutuhkan, dalam mengelola diabetes langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah pengelolaan non farmakologis, berupa perencanaan 

makan dan kegiatan jasmani (Soegondo, 2015). 

3.2 Analisis Univariat 

3.2.1 Distribusi Tingkat Konsumsi Makan berdasarkn Jumlah 

makanan 

Tabel 2 

Distribusi Tingkat Konsumsi Makanan berdasarkan Jumlah 

Makanan 

Kategori  Jumlah (n) % 

Baik 8 24,2 

Kurang Baik 25 75,8 

Total 33 100.0 

 

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa responden yang 

mengkonsumsi makanan sesuai jumlah yang dianjurkan adalah 

hanya sebanyak 24,2% dari 33 responden. Responden yang masuk 

dalam kategori kurang baik jumlah makannya yaitu yang kekurangan 

asupan makan dalam sehari. Hal ini dikarenakan responden takut 

terlalu banyak makan, sehingga gula darah mereka akan naik.  

Tabel 3 

Distribusi Tingkat Konsumsi Makanan berdasarkan Jenis Makanan 

Kategori Jumlah (n) % 

Baik 13 39,4 

Kurang Baik 20 60,6 

Total 33 100.0 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa responden yang 

mengkonsumsi makanan sesuai jenis yang dianjurkan adalah 

sebanyak 39,4 % dari 33 responden. Responden yang 

konsumsinya sesuai dengan anjuran yaitu yang mengkonsumsi 

sumber karbohidrat kompleks, protein hewani/nabati rendah 

lemak (lemak trans dan lemak jenuh), sayuran rendah karbohidrat  
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(sayuran A) dan makanan tinggi serat (buah-buahan rendah 

kalori) (Waspadji 2007 dalam Ardyana 2014).  

Tabel 4 

Distribusi Tingkat Konsumsi Makanan berdasarkan Jadwal Makanan 

Kategori  Jumlah (n) % 

Baik 16 48,5 

Kurang Baik 17 51,5 

Total 33 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa responden yang 

mengkonsumsi makanan sesuai jadwal  yang dianjurkan adalah 

sebanyak 48,5 % dari 33 responden. Jadwal makan yang 

dianjurkan yaitu 3 kali makan besar dan 3 kali makan ringan yang 

mana terdiri dari sarapan (06.30-07.30), selingan pagi (09.31-

10.30), makan siang (12.30-13.30), selingan siang (15.31-16.30), 

makan malam (18.30-19.30), dan selingan malam (20.31-21.30)  

(Waspadji 2007 dalam Ardyana 2014).  

Tabel 5. 

Distribusi Tingkat Konsumsi Makanan berdasarkan Pola Makan 

Kategori  Jumlah (n) % 

Baik 17 51,5 

Kurang Baik 16 48,5 

Total 33 100,0 

 

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa responden 

yang memiliki pola makan yang baik adalah sebanyak 51,5 % 

dari 33 responden. Pola makan yang dianjurkan bagi penderita 

diabetes adalah memperhatikan 3J (Jumlah, Jenis dan Jadwal 

makan). Penilaian pola makan masing-masing responden 

diakumulasikan dari konsumsi jumlah, jenis dan jadwal makan 

mereka.  
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3.3 Analisis Bivariat 

3.3.1 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Pola Makan pada Penderita 

Diabetes Mellitus 

Tabel 6. 

Crosstabulation Hubungan Tingkat Pengetahuan Gizi dengan Pola 

Makan 

Tingkat 

Pengetahuan Gizi 

Skor Pola Makan 

Kurang 

Baik 
% Baik % 

Kurang Baik 10 30,3 5 15,2 

Baik 6 18,2 12 36,4 

 

Berdasarkan hasil analisis hubungan tingkat pengetahuan 

dengan pola makan responden menunjukkan bahwa 30.3% responden 

dengan tingkat pengetahuan gizi kurang baik memiliki pola makan 

kurang baik sedangkan 36,4% responden dengan tingkat pengetahuan 

gizi baik memiliki pola makan baik. 

Tabel 7. 

Deskriptif Statistik Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Gizi 

dengan Pola Makan 

Statistik 
Nilai Statistik  

p 
Pengetahuan Pola Makan 

Mean 65,4 6,9 

0,337 
Standar Deviasi 15,8 2,1 

Nilai Minimum 33,3 3,0 

Nilai Maximum 90,0 13,0 

 

Hasil analisis deskriptif antara tingkat pengetahuan gizi 

dengan pola makan, rata-rata atau mean skor pengetahuan adalah 

65,4 sedangkan skor pola makan adalah 6,9. Hasil analisis Rank 

Spearman didapatkan nilai p=0,337 (>0,05), yaitu  Ho diterima yang 

berarti tidak ada hubungan tingkat pengetahuan gizi dengan pola 

makan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hapsari (2017), 

disebutkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan dari efek 

penyuluhan tentang anjuran makan 3J dengan pola makan pasien, 

yang artinya meskipun sudah diberikan pengetahuan tentang pola 

makan DM, pasien masih belum mengatur jadwal makannya secara 
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teratur selain itu pasien bergantung pada obat-obatan penurun gula 

darah. 

Berdasarkan hasil food recall  24 jam yang diolah 

menggunakan nutrisurvey menunjukkan bahwa 39,3% atau 13 

responden belum bisa memenuhi kebutuhan energi dan 54,5% atau 

18 responden belum bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat. 

Responden takut mengkonsumsi makanan terlalu banyak khususnya 

nasi, dikarenakan takut jika glukosa darah mereka naik berlebihan. 

Sumber karbohidrat yang dikonsumsi sebagai makanan utama 

responden rata-rata setiap harinya adalah nasi, sedangkan seperti 

roti, umbi-umbian dan mi hanya dikonsumsi 2 kali sehari atau 3 kali 

sehari. Sedangkan untuk konsumsi serat, seluruh responden belum 

bisa memenuhi kebutuhan serat perharinya masing-masing. 

Responden sudah mengkonsumsi beberapa macam buah-buahan 

seperti jeruk, pepaya, dan pisang namun tidak selalu ada setiap 

harinya. Sayur-sayur yang dikonsumsi oleh responden rata-rata 

hanya 1-2 kali porsi dalam satu harinya, namun tidak selalu tersedia 

dalam menu sehari-hari. Glukosa darah dapat dikontrol dan 

kebutuhan insulin akan berkurang dengan mengkonsumsi makanan 

tinggi serat, selain itu juga serat yang tinggi akan memberi rasa 

kenyang yang lebih lama tanpa harus menambah asupan energi 

sehingga rasa lapar yang timbul akan lebih lama (Hartono, 2005). 

Sebanyak 69,7% atau 23 responden masih mengkonsumsi 

sumber lemak jenuh lebih dari 7% dari kebutuhan masing-masing 

responden. Rata-rata responden masih mengkonsumsi gorengan, 

santan, telur dan ayam yang ada kulitnya. Sebanyak 30,3% atau 10 

responden sudah paham jika penderita DM harus mengurangi 

makanan yang memiliki kadar lemak kolesterol tinggi, Menurut 

Nelson (1988), jika berlebihan mengkonsumsi lemak serta konsumsi 

sayur dan buah yang kurang dapat berperan dalam peningkatan kadar 

glukosa darah. 
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Seluruh responden sudah paham bahwa penderita DM perlu 

mengurangi kons umsi gula dapur bukan sebagai bumbu,  seperti 

ketika membuat teh mereka sudah mengurangi gula yang 

dimasukkan. Hasil recall menunjukkan bahwa 78,7% atau 26 

responden sudah dapat membatasi gula yang di konsumsi. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 51,5% responden 

sudah paham tentang makanan yang dianjurkan dan makan yang 

harus dikurangi atau dihindari, namun rata-rata responden masih 

belum mengetahui tentang 3J. Responden juga masih belum 

mengetahui jenis makanan yang mengandung karbohidrat kompleks 

dan sederhana, selain itu juga responden belum mengetahui 

bagaimana jadwal yang dianjurkan bagi penderita DM sehingga 

responden belum bisa mengatur pola makannya sesuai yang 

dianjurkan.  

Hasil dari penelitian menunjukkan 30,3% responden yang 

pengetahuan nya kurang baik memiliki pola makan kurang baik, 

sedangkan responden yang pengetahuannya baik memiliki pola 

makan baik yaitu sebanyak 36,4% responden. Jumlah responden 

dengan pola makan baik dan memiliki pengetahuan baik lebih tinggi 

daripada responden yang pengetahuannya kurang baik. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pola makan dipengaruhi 

pengetahuan gizi seseorang (Sulistyoningsih, 2010). Menurut Basuki 

(2005), menyatakan bahwa pengetahuan tentang DM yang cukup 

oleh penderita DM akan dapat mengubah perilakunya, yang 

selanjutnya dapat mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga 

dapat hidup lebih lama. Menurut Notoatmodjo (1997) tingkat 

pengetahuan merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku 

kesehatan seseorang. 

Responden yang memiliki pengetahuan baik namun pola 

makannya masih kurang baik yaitu sejumlah 6 orang atau 18,2%. 

Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, responden masih tidak 
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patuh pada prinsip diet yang dianjurkan, selain itu responden masih 

belum bisa menyesuaikan jumlah makan yang dikonsumsi dengan 

kebutuhan gizi mereka, sehingga bisa kelebihan atau kekurangan. 

Jadwal makan yang tidak tepat disebabkan karena kesibukan dan 

malas makan. Menurut Sulistyonigsih (2010), pola makan juga tidak 

hanya dipengaruhi oleh pengetahuan saja namun juga faktor 

ekonomi, sosio budaya, agama, lingkungan dan pendidikan.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Tingkat pengetahuan gizi pasien DM rawat jalan di Wilayah kerja 

Puskesmas Purwosari yang masuk kedalam kategori baik  yaitu 45,5 

%, sedangkan yang tingkat pengetahuannya kurang baik yaitu 

54,5%. 

b. Pola makan pasien DM rawat jalan di Wilayah kerja Puskesmas 

Purwosari yang masuk dalam kategori baik yaitu 51,5 %, sedangkan 

yang masuk dalam kategori kurang baik yaitu 48,5%. 

c. Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan gizi dengan pola 

makan pasien DM rawat jalan di Wilayah kerja Puskesmas 

Purwosari (p=0,337) 

4.2 Saran 

a. Pasien DM 

Disarankan kepada pasien DM untuk lebih memahami 

aturan diet yang dianjurkan oleh petugas Puskesmas Purwosari, 

selain itu juga harus mematuhi aturan diet 3J atau yang 

dianjurkan. Khususnya jumlah serat dan lemak yang 

dikonsumsi, selain itu pengaturan jadwal makan juga harus 

diperhatikan 

b. Pihak Puskesmas Purwosari 

Diharapkan meningkatkan pengetahuan pasien DM 

dengan memberikan pengetahuan gizi yang sesuai dengan 
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keadaan masing-masing dari pasien DM, agar pasien DM dapat 

merencanakan pola makannya dengan baik sesuai dengan 

kondisi status gizi pasien DM. 
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