
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Pengertian Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik 

menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak 

dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah 

hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi 

peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia) 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

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 

DM berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau 

kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan 

pembuluh darah (Hermayudi dan Ariani,2017). 

Diabetes Mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul 

pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar 

glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif 

(Wahyuningsih, 2013). 

2. Pengertian Congestive Heart Failure (CHF) 

Congestive Heart Failure  (CHF) atau gagal jantung kongestif 

adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi 
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kebutuhan sirkulasi tubuh yang digunakan sebagai metabolisme jaringan 

sehingga suplai nutrisi dan oksigen terganggu (Wahyuningsih,2013). 

3. Klasifikasi DM  

DM diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu DM tipe 1, DM 

tipe 2, DM pada kehamilan, dan DM tipe lain: (Tandra,2017) 

a. DM tipe 1  

DM tipe 1 atau disebut juga sebagai Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus (IDDM) merupakan keadaan dimana penderita DM sangat 

bergantung pada insulin. Pada DM tipe 1 pankreas tidak dapat memproduksi 

insulin atau insulin yang diproduksi kurang, hal tersebut mengakibatkan 

penderita memerlukan suntikan insulin dari luar. DM tipe 1 merupakan 

penyakit autoimun, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem 

imun atau kekebalan tubuh pasien sehingga mengakibatkan rusaknya sel- 

sel dalam pankreas yang merupakan tempat memproduksi insulin (Tandra, 

2017). Terapi untuk penderita DM tipe 1 adalah dengan menyuntikkan 

insulin ke dalam tubuh, dibantu dengan olah raga dan diet yang baik. Jika 

pasien dengan DM tipe 1 tidak mendapatkan suntikan insulin secara teratur 

maka pasien akan drop karena tubuh dalam kondisi kadar gula yang terlalu 

tinggi (Wahyuningsih, 2013). 

b. DM tipe 2 

DM tipe 2 adalah kondisi dimana pankreas masih bisa memproduksi 

insulin, tetapi kualitas insulinnya buruk, tidak dapat berfungsi dengan baik 

sebagai kunci untuk memasukkan gula ke dalam sel. Akibatnya, gula dalam 
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darah meningkat. Kemungkinan lain timbulnya diabetes adalah sel- sel 

jaringan tubuh dan otot tidak peka atau resisten terhadap insulin (resistensi 

insulin) sehingga gula tidak dapat masuk ke dalam sel dan akhirnya 

tertimbun dalam perdedaran darah. Sekitar 90-95% penderita diabetes 

adalah diabetes tipe 2. DM ini bisa dicegah dengan upaya preventif, yaitu 

mengendalikan faktor- faktor risiko penyebab DM (Tandra,2017).   

c. DM pada kehamilan  

DM pada kehamilan yang lebih dikenal dengan nama DM 

Gestasional diartikan sebagai DM yang muncul hanya pada saat hamil atau 

ibu hamil dengan kondisi kadar gula darah yang tinggi. Ibu hamil dengan 

kondisi ini berisiko untuk mengidap penyakit DM tipe 2 di kemudian hari 

(Tandra,2017). 

d. DM tipe lain 

DM tipe lain atau diabetes sekunder adalah diabetes sebagai akibat 

dari penyakit lain. Diabetes sekunder muncul setelah adanya suatu penyakit 

yang mengganggu produksi insulin atau memengaruhi kerja insulin 

(Tandra,2017). 

Faktor risiko timbulnya DM adalah hal- hal yang bisa menimbulkan 

risiko terjadinya DM, antara lain keturunan, ras, obesitas, dan sindrom 

metabolik (Tandra,2017). Dari faktor- faktor tersebut, obesitas dan 

sindroma metabolik merupakan faktor yang dapat dikendalikan. 
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4. Gejala atau Manifestasi Klinis DM 

Gejala atau manisfestasi klinis DM merupakan suatu tanda atau rambu 

yang dapat dilihat sebelum dilaksanakan pemeriksaan glukosa darah.  

Adapun gejala tersebut yaitu  : (Price & Wilson, 2006 dalam Nurarif & 

Kusuma, 2016) 

a. Trias poli (polifagi, polidpsi, dan poliuri) 

b. Kadar glukosa darah puasa tidak normal 

c. Penurunan BB yang tidak diinginkan 

Dari gejala- gejala tersebut, belum bisa ditegakkan diagnosa DM, perlu 

ada pemerikasaan kadar gula darah. Adapun kriteria diagnosa DM 

berdasarkan kadar gula darah, yaitu : 

Tabel 1. Kadar Glukosa Darah Normal, IGT, dan Diabetes 

Kadar glukosa darah mg/dl mmol/l HbA1c 

Normal 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

Sewaktu 

 

< 100 

< 140 

< 200 

 

< 5,6 

< 7,8 

< 11,1 

≤ 5,6 % 

IGT 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

 

≥ 126 

≥ 140 & < 200 

 

≥ 7,0 

≥ 7,8 & < 11,1 

5,7- 6,4% 

DM 

Puasa 

2 jam sesudah makan 

GDS 

(dengan gejala klasik) 

 

≥ 126 

≥ 200 

> 200 

 

≥ 7,0 

≥ 11,1 

> 11,1 

≥ 6,5% 

sumber : Segala Sesuatu yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes, 2017 

 

 

 



12 
 

5. Faktor yang Memengaruhi Glukosa Darah 

Hasil pemeriksaan glukosa darah sangat bervariasi, tergantung 

metabolisme makanan menjadi glukosa oleh tubuh, serta bagaimana tubuh 

mengolah glukosa. Faktor yang dapat memengaruhi glukosa darah antara 

lain : (Tandra,2017) 

a. Makanan 

Satu hingga dua jam setelah makan, glukosa dalam darah mencapai 

angka yang paling tinggi. Jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi 

sangat menentukan seberapa besar sumbangan makanan tersebut 

terhadap kenaikan glukosa darah.  

b. Olahraga dan Aktivitas Fisik 

Olahraga dan aktivitas fisik berperan dalam penurunan glukosa 

darah. Olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan 

sensitifitas insulin, sehingga kerja insulin dapat lebih baik dan 

mempercepat pengangkutan glukosa masuk ke dalam sel (Tandra,2017). 

Beberapa penelitian juga telah menunjukkan hasil bahwa olahraga dan 

aktivitas fisik mampu menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal. 

c. Obat 

Beberapa obat dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. 

Bila memiliki risiko penyakit DM, maka penggunaan beberapa obat ini 

harus diperhatikan. Obat yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah 

antara lain hormon steroid, beberapa obat anti hipertensi, dan obat untuk 

menurunkan kolesterol. 
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Tabel 2. Obat yang Dapat Menaikkan Glukosa Darah 

Golongan Obat Contoh 

Hormon steroid Prednison, Hydrocortisone, 

Fludrocortisone, Dexamethasone, 

Prednisolone, Methylprednisolone, 

Triamcinolone, Testosteron, 

Progesteron, Pil KB 

Diuretika dosis tinggi Hydrochlorothiazide (HCT), 

Chlorthalidone, Chlorthiazide, 

Indapamide, Furosemide (Lasix) 

Decongestant Untuk Hidung 

Buntu 

Pseudoephedrine 

Penurun kolesterol Niacin, Statin, Simvastatin, 

Lovastatin, Fluvastatin, 

Atorvastatin, Rosuvastatin 

Obat TBC Isoniacid (NH) 

Obat jantung Dopexamine 

Obat asma Salbutamol, Terbutaline, Ritodrine 

sumber : Segala Sesuatu yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes, 

2017 

6. Skrining Gizi 

Skrining atau penapisan adalah penggunaan tes atau metode diagnosis 

lain untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi 

tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun. Skrining gizi merupakan 

proses yang sederhana dan cepat yang dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dan cukup sensitif untuk mendeteksi pasien yang berisiko 

malnutrisi. Skrining gizi mempunyai empat komponen utama yaitu: 

(Susetyowati,2015) 

a. Kondisi sekarang, yang digambarkan dengan indeks massa tubuh atau 

lingkar lengan atas (LILA) 

b. Kondisi yang stabil, digambarkan dengan kehilangan berat badan 
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c. Kondisi yang memburuk, digambarkan dengan penurunan asupan 

makan 

d. Pengaruh penyakit terhadap perburukan status gizi 

Skrining gizi dibagi menjadi beberapa metode yaitu metode skrining 

gizi pada anak, metode skrining gizi pada dewasa, dan metode skrining gizi 

pada lanjut usia. Metode skrining yang digunakan disesuaikan dengan 

keadaan dan kondisi pasien.  

7. PAGT/NCP 

Pelayanan gizi merupakan salah satu sub-sistem dalam pelayanan 

kesehatan paripurna, yang berfokus kepada keamanan pasien. Dengan 

demikian pelayanan gizi wajib mengacu kepada standar yang berlaku. 

Mengingat masih dijumpai kejadian malnutrisi di rumah sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan lainnya (Kementerian Kesehatan RI,2014). 

Tahun 2003, American Dietetic Assosiation menyusun suatu proses 

terstandar yang disebut dengan Standarized Nutrition Care Process 

(SNCP), dengan tujuan agar dietisien dapat memberikan pelayanan asuhan 

gizi yang berkualitas, aman, efektif, serta hasil yang dicapai dapat diprediksi 

lebih terarah. Pada tahun 2006, Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) 

mengadopsi NCP-ADA yang kemudian menjadi Proses Asuhan Gizi 

Terstandar (PAGT). PAGT adalah suatu metode pemecahan masalah yang 

sistematis untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan gizi, 

sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas 

tinggi. PAGT disusun sebagai upaya peningkatan kualitas pemberian 
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asuhan gizi. PAGT meliputi 4 langkah yaitu: pengkajian gizi (asesmen), 

diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi 

(Wahyuningsih, 2013). 

8. Penatalaksanaan Gizi pada Pasien DM Rawat Inap 

a. Skrining Gizi 

Pada awal pasien masuk rumah sakit perlu dilakukan skrining gizi 

untuk mengidentfikasi apakah pasien mempunyai risiko malnutrisi atau 

tidak. Sehingga intervensi gizi yang dilakukan adalah untuk mencegah 

penurunan status gizi pada pasien (Susetyowati, 2015). Metode skrining 

gizi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pasien. 

Metode skrining gizi pada dewasa antara lain adalah Simple 

Nutrition Screening Tools (SNST). SNST merupakan metode skrining 

yang mudah dan tidak memerlukan waktu lama dalam proses 

pelaksanaannya. SNST terdiri dari enam pertanyaan yang merupakan 

rangkuman dari beberapa metode skrining yang lain. Skrining dengan 

formulir SNST menggolongkan hasil skrining menjadi dua yaitu tidak 

berisiko malnutrisi dan berisiko malnutrisi. Nilai maksimum dari SNST 

ini adalah 6 poin. Pasien dikatakan berisiko malnutrisi apabila skor 

skrining dengan SNST adalah ≥ 3 poin (Susetyowati,2015).  

b. PAGT pada pasien DM 

Terdapat empat tahap dalam PAGT yaitu pengkajian gizi 

(nutrition assasement), diagnosa gizi (nutrition diagnosis), intervensi 
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gizi (nutrition intervention), dan monitoring evaluasi (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). 

1) Pengkajian Gizi (Nutrition Assassement) pada pasien DM 

Pengkajian gizi adalah kegiatan pengumpulan data pasien yang 

merupakan faktor yang dapat memengaruhi status gizi pasien. Data- 

data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori pengkajian gizi, 

yaitu : (Kementerian Kesehatan RI,2014) 

a) Food History (FH) 

Food History (FH) atau riwayat gizi mengkaji data- data atau 

informasi yang berkaitan tentang asupan makan pasien dan 

kebiasaannya. Data- data pada FH didapat dari interview tentang 

asupan makan responden menggunakan metode food recall 24 jam 

dan juga tentang kebiasaan makan pasien yang didapat dengan 

menggunakan food frequency (FFQ). Aspek yang digali dalam FH 

adalah: 

(1) Asupan makanan dan zat gizi dilihat dari pola makan utama, 

,makam selingan, komposisi, serta cara pengolahannya sehingga 

dapat diperkirakan jumlah asupan zat gizinya. Data- data asupan 

makan didapat dari wawancara dengan metode food recall 24 jam 

dan juga dilihat dari sisa makanan pasien dengan metode comstock. 

Kebiasaan makan dilihat dari kebiasaan makan pasien pada waktu- 

waktu sebelumnya, data tersebut diketahui dengan melakukan 

interview terhadap pasien dengan menggunakan metode food 
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frequency (FFQ). Metode FFQ dapat menggambarkan seberapa 

sering pasien mengonsumsi makanan atau zat gizi pada masa lalu 

yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan gizi pasien pada 

masa sekarang. 

(2) Cara pemberian makan dan zat gizi yaitu menggali mengenai 

diet saat ini dan sebelumnya, modifikasi diet, dan pemberian 

makanan enteral dan parenteral, sehingga tergambar mengenai 

order diet saat ini dan yang lalu.  

(3) Penggunan medika mentosa dan obat komplemenalternatif 

(interaksi obat dan makanan), yaitu menggali mengenai riwayat 

penggunaan obat dengan resep dokter ataupun obat bebas, termasuk 

penggunaan produk obat komplemenalternatif. 

(4) Pengetahuan/keyakinan/sikap , yaitu menggali tentang tingkat 

pemahaman mengenai makanan dan kesehatan, serta mengetahui 

mengenai keyakinan dan sikap yang kurang sesuai mengenai gizi 

dan kesiapan untuk perubahan diet. 

Perilaku yang menggali mengenai aktivitas dan tindakan pasien 

yang memengaruhi asupan terhadap gizi. 

b) Antropometri Data (AD) 

Antropometri data berupa hasil pengukuran tinggi badan, 

berat badan, perubahan berat badan, indeks masa tubuh, LILA, dan 
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panjang ULNA. Data antropometri menggambarkan bagaimana 

keadaan status gizi pasien. 

c) Biokimia Data (BD) 

Biokimia data berupa hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil 

pemeriksaan biokimia pada pasien DM berupa data mengenai kadar 

glukosa darah, nilai HbA1c, Trigliserid, Kolestrol, LDL, HDL, 

Albumin, Ureum, Kreatinin, dan Keton. 

Tabel 3. Pemeriksaan Biokimia 

Data Laboratorium Nilai Rujukan 

Kadar glukosa darah 

GDP 

GDS 

GD2PP 

 

< 100 mg/dl 

< 200 mg/dl 

< 145 mg/dl 

HbA1c 

Trigliserid 

Kolesterol 

LDL 

HDL 

Albumin 

Ureum 

Kreatinin 

Keton 

4-5,6% 

4-155 mg/dl 

< 200 mg/dl 

< 130 mg/dl 

230-460 U/I 

4-5,3 g/dl 

10-50 mg/dl 

< 1,5 mg/dL 

Negatif 

sumber : Fajar, SA. Buku Saku Gizi 

d) Physical Data (PD) 

PD atau data fisik/klinis pasien menggambarkan bagaimana 

keadaan pasien secara fisik dan klinis yang berupa data tekanan 

darah, nadi, laju pernapasan, suhu tubuh, wasting otot dan lemak 

subkutan, kesehatan mulut, kemampuan mencerna makanan, 

pernapasan, nafsu makan, keadaan umum pasien serta keluhan khas 

(sering lapar/banyak makan, sering haus/banyak minum, sering 
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kencing), penurunan BB secara drastis, keluhan tidak khas (luka 

yang sukar sembuh, mata kabur, kesemutan, cepat lelah, mudah 

mengantuk, gatal pada permukaan kulit). 

e) Client History/ Riwayat klien (CH) 

CH merupakan informasi mengenai riwayat personal pasien 

berupa medis, keluarga, sosial, dan ekonomi klien pada saat ini dan 

masa lalu. Informasi ini tidak dapat dijadikan sebagai tanda dan 

gejala (signs/symptoms) problem gizi dalam diagnosis gizi karena 

merupakan kondisi yang tidak dapat berubah melalui intervensi gizi. 

Data riwayat klien sebagian dapat dilihat pada rekam medik atau 

data identitas pasien untuk mengetahui riwayat kesehatan 

sebelumnya, nama, usia, dan jenis kelamin, selain itu data CH juga 

dapat diperoleh dengan wawancara terhadap pasien mengenai 

lingkungan tempat tinggal, akses untuk mendapatkan makanan, 

ekonomi, agama, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan keluarga,  

dan riwayat pengobatan dan terapi sebelumnya. Data CH digali 

untuk mengetahui pengaruh riwayat klien yang dapat memengaruhi 

kondisi kesehatan,gizi, dan pemberian diet sekarang.  

2) Diagnosis Gizi (Nutrition Diagnosis) pada Pasein DM 

Diagnosis gizi sangat spesifik dan berbeda dengan diagnosis 

medis. Diagnosis gizi bersifat sementara sesuai dengan respon pasien. 

Diagnosis gizi adalah masalah gizi spesifik yang menjadi tanggung 

jawab ahli gizi untuk menanganinya. Diagnosis gizi bertujuan untuk 



20 
 

mengidentifikasi adanya problem gizi, faktor penyebab yang 

mendasarinya, dan menjelaskan tanda dan gejala yang melandasi 

problem gizi tersebut (Kementerian Kesehatan RI,2014). Penetapan 

diagnosis gizi berdasarkan hasil pada nutrition assasement dan 

ditetapkan berdasarkan buku pedoman Nutrition Diagnosis. Penetapan 

diagnosis gizi dilakukan dengan langkah : 

a) Mengintegrasikan dan menganalisa data nutrition assasement 

b) Menentukan domain dan problem/ masalah gizi berdasarkan 

indikator asuhan gizi (tanda dan gejala) pada buku pedoman 

Nutrition Diagnosis. Problem gizi dinyatakan dengan terminologi 

diagnosis gizi yang telah dibakukan dan yang diidentifikasi sebagai 

diagnosis gizi adalah problem yang penanganannya berupa 

terapi/intervensi gizi. 

c) Menentukan etiologi (penyebab problem) 

d) Menulis pernyataan diagnosis gizi dengan format PES (Problem-

Etiologi-sign/symptomps) 

Domain diagnosis gizi dikelompokkan dalam tiga domain yaitu: 

domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku-lingkungan. 

a) Domain Asupan (NI) 

Berbagai problem aktual yang berkaitan dengan asupan energi, 

zat gizi, cairan, atau zat bioaktif, melalui diet oral atau dukungan 

gizi (gizi enteral dan parenteral). Masalah yang terjadi dapat karena 

kekurangan (inadequate), kelebihan (excessive) atau tidak sesuai 
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(inappropriate). Pada pasien DM, diagnosa gizi pada domain 

asupan dapat berupa :  

(1) Intake karbohidrat berlebih berkaitan dengan kurangnya 

pengetahuan tentang nutrisi dan makanan mengenai intake 

karbohidrat yang tepat ditandai dengan hiperglikemia dan asupan 

karbohidrat lebih tinggi dari standar (Nutrition Diagnosis, 2011). 

(2) Tidak tepatnya intake dari jenis karbohidrat berkaitan dengan 

kurangnya kemauan atau gagal memodifikasi makanan sumber 

karbohidrat yang disarankan ditandai dengan nilai HbA1c > 

6,5%, hiperglikemia, dan tingginya asupan pada sumber 

karbohidrat tertentu (Nutrition Diagnosis, 2011).  

b) Domain Klinis (NC) 

 Berbagai problem gizi yang terkait dengan kondisi medis 

atau fisik. Termasuk ke dalam kelompok domain klinis adalah: a) 

Problem fungsional, perubahan dalam fungsi fisik atau mekanik 

yang mempengaruhi atau mencegah pencapaian gizi yang 

diinginkan. b) Problem biokimia, perubahan kemampuan 

metabolisme zat gizi akibat medikasi, pembedahan, atau yang 

ditunjukkan oleh perubahan nilai laboratorium c) Problem berat 

badan, masalah berat badan kronis atau perubahan berat badan bila 

dibandingkan dengan berat badan biasanya. 
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Pada pasien DM, diagnosa gizi pada domain klinik dapat 

berupa : 

(1) Perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus  berkaitan 

dengan diabetes Mellitus ditandai dengan kadar glukosa darah 

lebih tinggi dari normal (Nutrition Diagnosis, 2011). 

(2) Penurunan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan 

dengan penurunan nafsu makan akibat penyakit yang diderita 

ditandai dengan kehilangan berat badan > 5 % dalam 30 hari 

(Nutrition Diagnosis, 2011). 

c) Domain Perilaku-Lingkungan (NB) 

Berbagai problem gizi yang terkait dengan pengetahuan, 

sikap/keyakinan, lingkungan fisik, akses ke makanan, air minum, 

atau persediaan makanan, dan keamanan makanan. Problem yang 

termasuk ke dalam kelompok domain perilaku-lingkungan adalah: 

a) Problem pengetahuan dan keyakinan b) Problem aktivitas fisik 

dan kemampuan mengasuh diri sendiri c) Problem akses dan 

keamanan makanan. 

Pada pasien DM, diagnosa gizi pada domain klinik dapat 

berupa : 

(1) Kebiasaan yang salah mengenai asupan makanan berkaitan 

dengan kebiasaan makan tidak untuk memenuhi kebutuhan zat 



23 
 

gizi ditandai dengan makan makanan yang kurang beragam 

(Nutrition Diagnosis, 2011). 

(2) Keterbatasan mentaati rekomendasi yang berhubungan 

dengan gizi berkaitan dengan kurangnya pengetahuan mengenai 

alasan dan cara membuat perubahan ditandai dengan hasil data 

laboratorium dan intake zat gizi yang diharapkan tidak tercapai. 

Etiologi Diagnosis Gizi mengarahkan intervensi gizi yang 

akan dilakukan. Apabila intervensi gizi tidak dapat mengatasi 

faktor etiologi, maka target intervensi gizi ditujukan untuk 

mengurangi tanda dan gejala problem gizi (Nutrition Diagnosis, 

2011). 

3) Intervensi Gizi pada Pasien DM  

Intervensi gizi adalah suatu tindakan yang terencana yang 

ditujukan untuk merubah perilaku gizi, kondisi lingkungan, atau aspek 

status kesehatan individu. Tujuan dari intervensi gizi adalah mengatasi 

masalah gizi yang telah teridentifikasi dan ditegakkan oleh diagnosis 

gizi. Tahap ini terdiri dari 2 komponen yang saling berkaitan yaitu 

perencanaan dan implementasi. 

Ada empat kelompok dalam melakukan intervensi gizi yaitu 

pemberian makanan/diet, edukasi, konseling, dan koordinasi asuhan 

gizi (Kementerian Kesehatan RI,2014). 
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a) Tujuan Pemberian Diet pada Pasien DM: 

(1) Memberikan terapi diet untuk menjaga agar status gizi tetap 

normal atau mencapai status gizi agar optimal 

(2) Membantu mengendalikan kadar glukosa dalam darah  

(3) Membantu mengurangi tanda dan gejala 

(4) Memberikan asupan makan yang sesuai dengan kondisi pasien  

(5) Memberikan terapi diet sesuai dengan kondisi pasien 

b) Syarat Diet : (Muttaqin, dkk., 2015) 

(1) Diet 3 J (jumlah, jenis, dan jadwal) 

(a) Jumlah 

Jumlah energi yang dikonsumsi harus sesuai dengan 

kebutuhan pasien. 

(b) Jenis 

Pemilihan jenis bahan makanan yang dianjurkan dan tidak 

dianjurkan harus tepat. 

Bahan makanan yang dianjurkan : 

1.) Sumber Karbohidrat kompleks : Nasi, jagung, roti,  

kentang, ubi, singkong, dan talas. 

2.) Sumber protein rendah lemak : ikan, ayam tanpa kulit, 

susu skim. 
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3.) Sumber lemak dalam jumlah terbatas atau tidak terlalu 

sering. Makanan diolah terutama dengan direbus, 

disetup, dikukus, atau dipanggang. 

4.) Segala bentuk sayuran golongan A diperbolehkan tanpa 

batasan : seperti oyong, kembang kol, labu air,sawi, 

pepaya muda, tomat, tauge, dan terong. 

5.) Penggunaan sayuran golongan B diperbolehkan namun 

tidak terlalu sering : seperti bayam, jantung pisang, 

kacang panjang, pare, labu siam, nagka muda, dan 

jagung muda. 

6.) Buah- buah yang tidak terlalu manis seperti apel, pear, 

jeruk, melon, dan jambu biji. 

7.) Makanan dengan Indeks Glikemik (IG) yang rendah 

Tabel. 4 Kategori IG pada Pangan 

Kategori Pangan Rentang IG 

IG rendah < 55  

IG sedang 55- 70 

IG tinggi > 70 

      (sumber : Indeks Glikemik Pangan, 2004) 

contoh bahan makanan dan makanan dengan IG 

rendah : beras merah, roti gandum, apel, dan pir. 
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Bahan makanan yang tidak dianjurkan : 

1.) Gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni 

seperti gula pasir, gula jawa, permen, dodol, coklat, 

sirup, selai, madu, susu kental manis, es krim, dendeng, 

dan abon. 

2.) Makanan yang mengandung lemak berlebih seperti cake, 

fast food,gorengan, dan jerohan. 

3.) Buah yang terlalu manis seperti sawo, durian, nangka, 

pisang mas, dan buah kaleng. 

(c) Jadwal  

Jadwal makan pada pasien Diabetes Mellitus adalah 

6 kali makan, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali makan 

selingan. Waktu makan harus teratur dengan selang 

maksimal antara makan utama dan makan selingan adalah 3 

jam. 

(2) Energi diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan dan sesuai 

dengan kondisi pasien 

Sesuai dengan konsensus PERKENI 2015, kebutuhan energi : 

Kebutuhan energi = (BMR+FA) – FU 

 

BMR/ kebutuhan energi basal 

Laki- laki  = 30 kkal/kgBB 

Perempuan = 25 kkal/kgBB 
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Koreksi kebutuhan energi 

Penyesuaian umur 

40- 59 thn   = 5% BMR 

60- 69 thn  = 10% BMR 

70 thn  = 20% BMR 

Aktifitas  

Istirahat = 10% BMR 

Ringan = 20% BMR 

Sedang = 30% BMR 

Berat = 40% BMR 

Koreksi BB 

Gemuk = - (20- 30)% BMR 

Lebih = - 10% BMR 

Kurang = + (20-30)% BMR 

(3) Protein diberikan cukup 1g/kgBB atau 10-20% kebutuhan energi 

total 

(4) Lemak diberikan cukup, 20-25% kebutuhan energi total, 

kolestrol dibatasi ≤ 300mg/hari 

Karbohidrat merupakan sisa dari kebutuhan energi total dikurangi 

energi dari lemak dan protein. Karbohidrat diutamakan karbohidratt 

kompleks yang mempunyai indeks glikemik yang rendah. 



28 
 

(5) Asupan serat 25g/hari dengan mengutamakan serat larut air yang 

terdapat dalam buah dan sayur (Almatsier,2010) 

Edukasi Gizi merupakan proses formal dalam melatih 

ketrampilan atau membagi pengetahuan yang membantu pasien/ 

klien mengelola atau memodifikasi diet dan perubahan perilaku 

secara sukarela untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan 

(Kementerian Kesehatan RI,2014).  Edukasi Gizi pada pasien DM 

yang dilakukan berupa materi mengenai pengelolaan diet pasien 

DM yaitu prinsip 3 J (Jadwal, Jenis, Jumlah).  

(6) Bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pasien 

4) Monitoring dan Evaluasi Gizi  

Monitoring dan evaluasi gizi adalah kegiatan untuk mengetahui 

tingkat kemajuan pasien dan melihat pencapaian tujuan intervensi gizi 

yang diharapkan.  

Monitor progress : 

a) Mengecek kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan 

b) Mengecek kesesuaian implementasi dengan rencana 

c) Melihat asupan makan pada pasien  

d) Menanyakan apakah mengonsumsi makanan dari luar RS 

Mengukur outcomes : 

a) Antropometri : perubahan BB, lingkar perut 
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b) Biokimia  : glukosa darah, HbA1c, trigliserid, kolestrol, LDL, 

HDL, Keton, Ureum, Kreatinin (sesuai pemeriksaan 

Laboratorium RS) 

c) Klinis dan fisik : keluhan khas (trias poli), dan vital sign 

(tekanan darah, lajur respirasi, nadi) 

d) Dietary : Asupan makan (energi, protein, lemak, karbohidrat, 

dan serat). 

Evaluasi outcomes: membandingkan hasil dengan rencana serta menilai 

keberhasilan tujuan. 

B. Landasan Teori 

Penatalaksanaan gizi pada pasien DM dilaksanakan dengan beberapa 

langkah. Langkah awal sebelum melakukan PAGT pada pasien DM adalah 

melakukan skrining gizi untuk mengetahui apakah pasien berisiko 

malnutrisi atau tidak (Susetyowati, 2015). PAGT meliputi empat langkah 

yaitu pengkajian gizi (assassement), diagnosis gizi, intervensi gizi, dan 

monitoring evaluasi (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Pengkajian gizi 

adalah kegiatan pengumpulan data pasien yang merupakan faktor yang 

dapat memengaruhi status gizi pasien DM. Pengkajian gizi meliputi 

pengkajian Food History (FH),  Antropometric Data (AD), Biokimia Data 

(BD), Physical Data (PD), dan Client history (CH). Diagnosis gizi sangat 

spesifik dan berbeda dengan diagnosis medis. Diagnosis gizi bertujuan 

untuk mengidentifikasi adanya problem gizi, faktor penyebab yang 

mendasarinya, dan menjelaskan tanda dan gejala yang melandasi problem 
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gizi tersebut (Kementerian Kesehatan RI,2014). Diagnosis gizi pada pasien 

DM meliputi domain intake (NI) yang dapat berupa intake karbohidrat 

berlebih berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang nutrisi dan 

makanan tentang intake karbohidrat yang tepat ditandai dengan 

hiperglikemia dan asupan karbohidrat lebih tinggi dari standar; domain 

clinic (NC) dapat berupa perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi 

khusus  berkaitan dengan DM ditandai dengan kadar glukosa darah lebih 

tinggi dari normal; dan domain behaviour dapat berupa kebiasaan yang 

salah mengenai asupan makanan berkaitan dengan kebiasaan makan tidak 

untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ditandai dengan makan makanan yang 

kurang beragam (Nutrition Diagnosis, 2011). Intervensi gizi pada pasien 

berupa pemberian diet dan edukasi (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Intervensi Gizi pada pasien DM bertujuan memberikan terapi diet untuk 

meningkatkan atau menjaga status gizi pasien agar mencapai status gizi 

normal, membantu mengurangi tanda dan gejala, membantu mengontrol 

kadar glukosa darah, meningkatkan pengetahuan pasien tentang diet DM 

dengan prinsip 3J. Monitoring dan evaluasi gizi adalah kegiatan untuk 

mengetahui tingkat kemajuan pasien dan melihat pencapaian tujuan 

intervensi gizi yang diharapkan.  
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C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pelaksanaan penapisan gizi pasien DM Hiperglikemik di 

bangsal Anggrek 1 RSUD Wonosari Gunung Kidul 

2. Bagaimana pelaksanaan pengkajian gizi pasien DM Hiperglikemik di 

bangsal Anggrek 1 RSUD Wonosari Gunung Kidul 

3. Bagaimana pelaksanaan diagnosa gizi pasien DM Hiperglikemik di bangsal 

Anggrek 1 RSUD Wonosari Gunung Kidul 

4. Bagaimana pelaksanaan intervensi gizi pasien DM Hiperglikemik di 

bangsal Anggrek 1 RSUD Wonosari Gunung Kidul 

5. Bagaimana pelaksanaan eduksi gizi pasien DM Hiperglikemik di bangsal 

Anggrek 1 RSUD Wonosari Gunung Kidul 

6. Bagaimana pelaksanaan monitoring evaluasi gizi pasien DM Hiperglikemik 

di bangsal Anggrek 1 RSUD Wonosari Gunung Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

 


