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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Diabetes Melitus 

a. Pengertian 

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin atau kedua-duanya.
10

 Diabetes melitus adalah suatu 

kondisi kondisi di mana kadar gula darah lebih tinggi dari normal atau 

hiperglikemia karena tubuh tidak bisa mengeluarkan atau menggunakan 

hormon insulin secara cukup.
20 

Diabetes adalah penyakit kronis yang 

kompleks yang membutuhkan perawatan medis yang berkelanjutan 

dengan strategi pengurangan risiko multifaktorial di luar kotrol glikemik. 

Pasien yang sedang mendapatkan dukungan edukasi manajemen mandiri 

sangat penting untuk mencegah komplikasi akut.
1
 

Diabetes adalah suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan 

kadar glukosa darah disebabkan adanya penurunan sekresi insulin. 

Diabetes adalah penyakit tidak menular yang dapat menyerang segala 

kelompok umur. Pada diabetes melitus tipe 1 penurunan sekresi itu 

disebabkan karena kerusakan sel beta akibat reaksi otoimun sedangkan 

pada diabetes melitus tipe 2 penurunan sekresi disebabkan karena 

berkurangnya sel beta yang progresif akibat glukotoksisitas, 
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lipotoksisitas, tumpukan amilod dan faktor-faktor lain yang disebabkan 

oleh resistensi insulin.
8
   

b. Gejala Diabetes Melitus 

Gejala diabetes melitus yang sering muncul adalah
20

 

1) Poliuri (banyak kencing) 

Poliuri merupakan gejala awal diabetes yang terjadi apabila 

kadar gula darah sampai di atas 160-180 mg/dl.  Kadar glukosa 

darah yang tinggi akan dikeluarkan melalui air kemih, jika semakin 

tinggi kadar glukosa darah maka ginjal menghasilkan air kemih 

dalam jumlah yang banyak. Akibatnya penderita diabetes sering 

berkemih dalam jumlah banyak. 

2) Polidipsi (banyak minum) 

Polidipsi terjadi karena urin yang dikeluarkan banyak, maka 

penderita akan merasa haus yang berlebihan sehingga banyak 

minum. 

3) Polifagi (banyak makan) 

Polifagi terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola 

kadar gula dalam darah sehingga penderita merasakan lapar yang 

berlebihan. 

4) Penurunan Berat Badan  

Penurunan berat badan terjadi karena tubuh memecah cadangan 

energi lain dalam tubuh seperti lemak. 
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c. Klasifikasi 

Klasifikasi diabetes melitus adalah
21

 

1) Diabetes tipe 1 biasa disebut diabetes tergantung insulin/insulin 

dependent diabetes (IDDM). Diabetes tipe 1 ini diakibatkan 

berkurangnya produksi insulin oleh sel β pankreas.   

2) Diabetes tipe 2 biasa disebut diabetes tak tergantung insulin/non-

insulin dependent diabetes (NIDDM). Diabetes tipe 2 ini diakibatkan 

kurangnya fungsi insulin akibat resistansi insulin, dengan atau tanpa 

disertai ketidakcukupan produksi insulin dan terkait erat dengan 

berat badan berlebihan dan obesitas.  

3) Diabetes gestasional adalah keadaan hiperglikemia yang terdiagnosis 

selama kehamilan dan belum pernah terdiagnosis sebelumnya.  

d. Diagnosis 

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa 

darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan 

glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan 

hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan 

glukosa darah kapiler dengan glukometer.
10

 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria 

DM digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi: 

toleransi glukosa terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu 

(GDPT). 
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1) Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): Hasil pemeriksaan 

glukosa plasma puasa antara 100-125 mg/dl dan pemeriksaan TTGO 

glukosa plasma 2-jam <140 mg/dl. 

2) Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa 

plasma 2-jam setelah TTGO antara 140-199 mg/dl dan glukosa 

plasma puasa <100 mg/dl. 

3) Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT. 

4) Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-6,4%. 

Pemeriksaan Penyaring dilakukan untuk menegakkan diagnosis 

Diabetes Melitus Tipe-2 (DMT2) dan prediabetes pada kelompok risiko 

tinggi yang tidak menunjukkan gejala klasik DM yaitu: 

1)  Kelompok dengan berat badan lebih (Indeks Massa Tubuh [IMT]) 

≥23 kg/m2) yang disertai dengan satu atau lebih faktor risiko sebagai 

Berikut: 

a) Aktivitas fisik yang kurang. 

b) First-degree relative DM (terdapat faktor keturunan DM dalam 

keluarga). 

c) Kelompok ras/etnis tertentu. 

d) Perempuan yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan BBL 

>4 kg atau mempunyai riwayat diabetes melitus gestasional 

(DMG). 
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e) Hipertensi (≥140/90 mmHg atau sedang mendapat terapi untuk 

hipertensi). 

f) HDL <35 mg/dL dan atau trigliserida >250 mg/dL. 

g) Wanita dengan sindrom polikistik ovarium. 

h) Riwayat prediabetes. 

i) Obesitas berat, akantosis nigrikans. 

j) Riwayat penyakit kardiovaskular. 

2) Usia >45 tahun tanpa faktor risiko di atas. 

Catatan: 

Kelompok risiko tinggi dengan hasil pemeriksaan glukosa plasma 

normal sebaiknya diulang setiap 3 tahun, kecuali pada kelompok 

prediabetes pemeriksaan diulang tiap 1 tahun. 

Pada keadaan yang tidak memungkinkan dan tidak tersedia fasilitas 

pemeriksaan TTGO, maka pemeriksaan penyaring dengan mengunakan 

pemeriksaan glukosa darah kapiler, diperbolehkan untuk patokan 

diagnosis DM. Dalam hal ini harus diperhatikan adanya perbedaan hasil 

pemeriksaan glukosa darah plasma vena dan glukosa darah kapiler 

seperti pada Tabel 1. di bawah ini. 
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Tabel 1. Kadar Gula Darah Sewaktu dan Puasa sebagai Patokan  

Penyaring dan Diagnosis DM (mg/ml) 

Jenis Pemeriksaan 
Bukan 

DM 

Belum 

Pasti DM 

DM 

Kadar glukosa 

darah sewaktu 

(mg/dl) 

Plasma 

vena 

<100 100-199 ≥ 200 

Darah 

Kapiler 

<90 90-199 ≥ 200 

Kadar glukosa 

puasa 

(mg/dl) 

Plasma 

vena 

<100 100-125 ≥ 126 

Darah 

Kapiler 

<90 90-99 ≥ 100 

 sumber: PERKENI,2015  

e. Komplikasi 

Diabetes adalah penyakit yang dapat menyerang semua organ tubuh dan 

menimbulkan beberapa keluhan, maka diabetes bisa menjadi penyebab 

terjadinya komplikasi baik akut maupun kronis.
20

 

1) Komplikasi akut 

Komplikasi akut terjadi jika kadar glukosa darah seorang 

meningkat atau menurun tajam dalam waktu relatif singkat.Kadar 

glukosa darah bisa menurun drastis jika penderita menjalani diet 

terlalu ketat. Komplikasi akut meliputi hipoglikemia, ketoasidosis, 

koma hiperosmoler non ketotik, dan koma lakto asidosis. 

2) Komplikasi Kronis 

Komplikasi kronis diartikan sebagai kelainan pembuluh darah yang 

menyebabkan serangan jantung, gangguan fungsi ginjal dan saraf.  

f. Penatalaksanaan Diabetes Melitus 

Penatalaksanaa diabetes melitus ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Peningkatan kualitas hidup pasien diabetes melitus 
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perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, 

dan profil lipid, melalui pengelolaan pasien secara komprehensif. 

Penataklaksanaan diabetes melitus melalui empat pilar yaitu
10

 

1) Edukasi 

Edukasi pada pasien diabetes melitus bertujuan promosi hidup sehat,  

upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes melitus. Perilaku hidup 

sehat bagi penyandang Diabetes Melitus adalah memenuhi anjuran: 

a) Mengikuti pola makan sehat. 

b) Meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur 

c) Menggunakan obat DM dan obat lainya pada keadaan khusus 

secara aman dan teratur. 

d) Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) dan 

memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan 

pengobatan. 

Prinsip yang perlu diperhatikan pada proses edukasi DM adalah: 

a) Memberikan dukungan dan nasehat yang positif serta hindari 

terjadinya kecemasan. 

b) Memberikan informasi secara bertahap, dimulai dengan hal-hal 

yang sederhana dan dengan cara yang mudah dimengerti. 

c) Melakukan pendekatan untuk mengatasi masalah dengan 

melakukan simulasi. 

d) Mendiskusikan program pengobatan secara terbuka, perhatikan 

keinginan pasien. Berikan penjelasan secara sederhana dan 
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lengkap tentang program pengobatan yang diperlukan oleh pasien 

dan diskusikan hasil pemeriksaan laboratorium. 

e) Melakukan kompromi dan negosiasi agar tujuan 

f) pengobatan dapat diterima. 

g) Memberikan motivasi dengan memberikan penghargaan. 

h) Melibatkan keluarga/pendamping dalam proses edukasi. 

i) Perhatikan kondisi jasmani dan psikologis serta tingkat 

pendidikan pasien dan keluarganya. 

j) Gunakan alat bantu audio visual. 

2) Terapi Nutrisi  

Prinsip pengaturan makan pada penyandang DM hampir sama 

dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang 

seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-

masing individu. Penyandang DM perlu diberikan penekanan 

mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah 

kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat 

yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri.
10

 

Perhitungan kebutuhan kalori merupakan bagian dari 

penatalaksanakan diabetes melitus dikontrol berdasarkan kandungan 

energi, protein, lemak dan karbohidrat.
22 

Pelaksanaan diet diabetes 

sehari-hari sebaiknya mengikuti pedoman 3J (jumlah, jenis, jadwal).
23 
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a) Jumlah  

Jumlah kalori yang diberikan harus habis. Penentuan 

kebutuhan kalori pada diabetes juga dapat memperhitungkan 

kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori/kg BB ideal, 

ditambah dan dikurangi bergantung pada faktor yaitu jenis 

kelamin, umur, aktivitas, adanya stres metabolik, dan berat 

badan.
10

 

1.1 Jenis Kelamin 

Kebutuhan kalori basal perhari untuk perempuan sebesar 25 

kal/kgBB sedangkan untuk pria sebesar 30 kal/kgBB. 

1.2 Umur 

i. Pasien usia di atas 40-59 tahun, kebutuhan kalori 

dikurangi 5%  

ii. Pasien usia diantara 60-69 tahun, dikurangi 10%. 

iii. Pasien usia diatas usia 70 tahun, dikurangi 20%. 

1.3 Aktivitas Fisik atau Pekerjaan 

i. Penambahan sejumlah 10% dari kebutuhan basal 

diberikan pada keadaan istirahat. 

ii. Penambahan sejumlah 20% pada pasien dengan aktivitas 

ringan: pegawai kantor, guru, ibu rumah tangga. 

iii. Penambahan sejumlah 30% pada aktivitas sedang: 

pegawai industri ringan, mahasiswa, militer yang sedang 

tidak perang. 
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iv. Penambahan sejumlah 40% pada aktivitas berat: petani, 

buruh, atlet, militer dalam keadaan latihan. 

v. Penambahan sejumlah 50% pada aktivitas sangat berat: 

tukang becak, tukang gali. 

1.4 Stres Metabolik 

Penambahan 10-30% tergantung dari beratnya stress 

metabolik (sepsis, operasi, trauma). 

1.5  Berat Badan 

i. Penyandang DM yang gemuk,kebutuhan kalori dikurangi 

sekitar 20-30% tergantung kepada tingkat kegemukan. 

ii. Penyandang DM kurus, kebutuhan kalori ditambah 

sekitar 20-30% sesuai dengan kebutuhan untuk 

meningkatkan BB. 

iii. Jumlah kalori yang diberikan paling sedikit 1000-1200 

kal perhari untuk wanita dan 1200-1600 kal perhari 

untuk pria. 

b) Jenis 

Kebutuhan kalori pasien diabetes melitus dapat dihitung 

dalam berbagai cara perhitungan. Pedoman diet yang terdiri 8 

jenis diet diabetes melitus yang berdasarkan penuntun diet yang 

diterbitkan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dapat dilihat pada 

Tabel 2.
22
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Tabel 2. Jenis Diet Diabetes Melitus 

Jenis 

Diet 

Energi 

kkal 

Protein 

g 

Lemak 

g 

Karbohidrat 

g 

I 1100 43 30 172 

II 1300 45 35 192 

III 1500 51,5 36,5 235 

IV 1700 55,5 36,5 275 

V 1900 60 48 299 

VI 2100 62 53 319 

VII 2300 73 59 369 

VII 2500 80 62 396 

  Sumber: Almatsier, 2006 

2.1 Karbohidrat 

i. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total 

asupan energi. Terutama karbohidrat yang berserat 

tinggi. 

ii. Pembatasan karbohidrat total <130 g/hari tidak 

dianjurkan. 

2.2 Lemak 

Asupan lemak dianjurkan sekitar 20- 25% kebutuhan kalori, 

dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. 

2.3 Protein 

i. Kebutuhan protein sebesar 10 – 20% total asupan energi. 

ii. Pada pasien dengan nefropati diabetik perlu penurunan 

asupan protein menjadi 0,8 g/kg BB perhari atau 10% 

dari kebutuhan energi, dengan 65% diantaranya bernilai 

biologik tinggi. Kecuali pada penderita DM yang sudah 

menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1-1,2 

g/kg BB perhari. 
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2.4 Natrium 

Anjuran penggunaan seperti orang sehat yaitu <2300 mg/hari 

2.5 Serat 

i. Penyandang DM dianjurkan mengkonsumsi serat dari 

kacang-kacangan, buah dan sayuran serta sumber 

karbohidrat yang tinggi serat. 

ii. Anjuran konsumsi serat adalah 20-35 gram/hari yang 

berasal dari berbagai sumber bahan makanan. 

2.6 Pemanis Alternatif 

Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi 

batas aman (Accepted Daily Intake/ADI). 

Penderita diabetes melitus juga harus memperhatikan berbagai 

jenis bahan makanan yang dapat dilihat pada Tabel 3.
22

  

Tabel 3. Bahan Makanan yang Dianjurkan dan Tidak Dianjurkan 

Bahan 

Makanan 
Dianjurkan 

Tidak Dianjurkan 

 

Sumber 

Karbohidrat  

Beras, ubi singkong, 

kentang, roti tawar, 

tepung terigu, sagu, 

dan tepung singkong, 

Sumber karbohidrat 

tinggi natrium, seperti: 

cabe, biskuit,dan 

krekers 

Sumber Protein 

Hewani 

Daging sapi, ayam, 

ikan, telur, susu skim 

dan hasil olahnya 

Daging dan ikan yang 

diawetkan, seperti ikan 

asin, dendeng, sarden 

dan corned beef. 

Sumber Protein 

Nabati 

Semua jenis kacang-

kacangan dan hasilnya 
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Bahan 

Makanan 
Dianjurkan 

Tidak Dianjurkan 

 

Sayuran Tinggi serat: 

kangkung, daun 

kacang, oyong, labu 

air, lobak, selada 

seledri, terong, 

bayam, buncis, daun 

melinjo, labu siam, 

daun singkong, daun 

ketela, tomat, kol, 

buncis, kacang panjang 

Buah-buahan Jambu air, kedondong, 

markisa, melon, pir, 

salak,  

Anggur, arbei, durian, 

nangka, mangga, 

belimbing, duku, jeruk, 

pepaya, dan pisang 

Minuman - Berbagai minuman 

bersoda dan beralkohol 

Bumbu Semua jenis bumbu 

selain gula 

Semua jenis gula dan 

madu 

  Sumber: Almatsier, 2006 dan Kemenkes RI, 2011 

c) Jadwal 

Jadwal makan berselang 3 jam dari makan utama maupun 

selingan. Pembagian makan dalam 3 porsi besar untuk makan 

makan utama dan 2-3 porsi selingan, seperti pada Tabel 4. 

jadwal makan pasien DM.
10,23

 

 Tabel 4. Jadwal Makan Pasien DM 

Jenis Makanan Waktu Persen Distribusi 

Perhari 

Makan Pagi 06.30 20% 

Selingan Pagi 09.30 10% 

Makan Siang 12.30 30% 

Selingan Siang 15.30 10% 

Makan Malam 18.30 20% 

Selingan Malam 21.30 10% 

Sumber: Tjokropawiro,2011 dan Perkeni, 2016 

3) Jasmani 

Latihan jasmani dapat dilakukan selama 3-4 kali seminggu 

dengan durasi kurang lebih 30 menit, yang sifatnya sesuai CRIPE 

(Continuous, rhythmical, interval, progressive, endurance training). 
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Contoh olahraga ringan adalah berjalan kaki biasa selama 30 menit, 

olahraga sedang adalah berjalan cepat selama 20 menit dan olahraga 

berat adalah jogging. Pada akhir kegiatan latihan jasmani diharapkan 

dapat mencapai denyut nadi maksimal 78-85%, pengukuran denyut 

nadi maksimal 220-umur.
8
  

4) Terapi Farmakologis 

Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan suntik.
10

 

a) Obat Antihiperglikemia Oral 

4.1 Pemacu Sekresi Insulin 

Obat yang termasuk meningkatkan sekresi insulin adalah 

sulfonilurea dan glinid. 

4.2 Peningkat Sensitivitas Insulin 

Obat yang meningkatkan sensitivitas insulin adalah 

metformin dan tiazolidindion. 

4.3 Penghambat Glukosidase alfa. 

4.4 Penghambat DPP IV (Dipeptidyl Peptidase-IV) 

4.5 Penghambat SGLT-2 (Sodium Glucose Cotransporter-2) 

b) Obat Antihiperglikemia Suntik 

Obat antihiperglikemia suntik adalah insulin. 
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2. Konseling Gizi 

a. Pengertian 

Konseling adalah bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan 

gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian yang 

lebih baik tentang dirinya serta permasalahan yang dihadapi. Konseling 

gizi merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

individu atau keluarga tentang permasalahan gizi.
24

 Konseling gizi 

merupakan proses pemberian dukungan pada pasien/klien antara konselor 

dan pasien/klien dalam menentukan prioritas, tujuan/target, merancang 

rencana kegiatan yang dipahami, dan membimbing kemandirian dalam 

merawat diri sesuai dan menjaga kesehatan.
11

 

b. Tujuan Konseling 

Tujuan Konseling adalah membantu klien dalam upaya mengubah 

perilaku yang berkaitan dengan gizi, sehingga status gizi dan kesehatan 

klien menjadi lebih baik.
12

 Konseling gizi juga bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi pelaksanaan dan penerimaan diet yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien.
11

 

c. Manfaat Konseling 

Manfaat konseling gizi adalah sebagai berikut
24

 

1) Membantu klien untuk mengenali masalah kesehatan dan gizi yang 

dihadapi. 

2) Membantu klien memahami penyebab terjadinya masalah. 

3) Membantu klien untuk mencari alternatif pemecahan masalah. 
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4) Membantu klien untuk memilih cara pemecahan masalah yang 

paling sesuai baginya. 

5) Membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi 

klien. 

d. Tahapan Konseling 

Konseling gizi pada berbagai diet merupakan bagian dari proses 

asuhan gizi standar. Konseling gizi harus mengikuti proses dan tata 

laksana konseling gizi sehingga dapat menjawab atau mengatasi masalah 

gizi yang ada pada pasien. Tahapan atau langkah-langkah konseling 

adalah
24

 

1) Membangun dasar-dasar koseling. 

2) Menggali permasalahan. 

3) Menegakkan diagnosa gizi. 

4) Melakukan intervensi gizi. 

5) Monitoring dan evaluasi. 

6) Mengakhiri konseling. 

3. Media  

a. Pengertian media 

Media adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audien sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media juga sebagai 

sumber belajar yang memungkinkan anak didik memperoleh 
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pengetahuan dan keterampilan. Media mempunyai arti cukup penting 

untuk memperjelas informasi yang disampaikan.
13

 

Media merupakan salah satu sarana penting dalam proses 

penyuluhan gizi. Peran media ini sangat strategis untuk memperjelas 

pesan dan efektivitas penyuluhan gizi. Oleh karena itu, seorang pendidik 

harus dapat mengenal, memilih, menggunakan, dan menilai berbagai 

media yang paling sesuai dengan tujuan, sasaran, dan situasi tempat 

penyuluhan gizi dilakukan.
12

 

b. Manfaat Media 

Manfaat media adalah.
12

 

1) Menumbuhkan minat pasien untuk konseling. 

2) Membantu pasien untuk mengerti lebih baik informasi yang 

diberikan. 

3) Membantu pasien untuk dapat mengingat lebih baik lebih baik 

informasi yang diberikan. 

4) Membantu pasien untuk meneruskan informasi diperoleh kepada 

orang lain. 

5) Membantu pasien untuk menambah dan membina sikap baru. 

6) Merangsang pasien untuk melakukan anjuran ahli gizi. 

c. Jenis Media 

Jenis media adalah
25

 

1) Media Cetak 
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Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual. 

Media cetak umumnya terdiri dari tulisan, gambar atau foto dalam 

warna. Contoh: poster, leaflet, brosur, majalah, booklet, lembar balik 

dan cakram. 

2) Media Elektronik 

Media elektronik adalah media yang dapat dilihat dan didengar 

dalam menyampaikan pesan melalui alat bantu elektronik. Contoh: 

TV, radio, film, video, dan CD. 

3) Media Luar Ruang 

Media luar ruang adalah media yang digunakan menyampaikan 

pesan di luar ruang secara umum dapat melalui media cetak dan 

elektronik. Contoh: papan reklame, spanduk, pameran, dan TV layar 

lebar. 

d. Cakram Diabetes  

Cakram atau biasa disebut roda putar adalah suatu alat yang berbentuk 

lingkaran dan bergambar yang dapat diputar dan dapat berhenti pada 

bagian yang diinginkan.
26

 Cakram diabetes adalah media konseling cetak 

berbentuk lingkaran terbuat dari kertas berwarna dan bergambar yang 

dapat diputar 360º dan berhenti pada bagian yang diinginkan. Cakram 

diabetes merupakan media konseling gizi khususnya untuk konseling 

pasien diabetes melitus tipe 2. Cakram diabetes berisi dari 3J yaitu jumlah, 

jenis dan jadwal. 

1) Kelebihan 
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a) Mudah dipahami. 

b) Mudah digunakan. 

c) Dapat dipakai oleh orang yang sudah mengerti untuk meneruskan 

kembali pesan kepada orang lain. 

2) Kekurangan yaitu hanya menekankan presepsi indera penglihatan. 

3) Cara penggunaan Cakram Diabetes 

a) Ahli gizi melakukan assesment terlebih dahulu. 

b) Ahli gizi menghitung kebutuhan kalori dari pasien. 

c) Putar Cakram diabetes sesuai dengan kebutuhan kalori pasien. 

d) Gunakan cakram diabetes untuk mengetahui jumlah, jenis dan 

jadwal makan pasien. 

4) Isi cakram diabetes 

a) Jumlah bahan makan sehari yang terdiri dari jumlah kalori per 

hari, jumlah porsi makan yang dibagi waktu makan pagi, siang, 

dan sore, dan keterangan bahan penukar. 

b) Jenis makanan yang terdiri dari bahan makanan yang dianjurkan, 

bahan makanan yang tidak dianjurkan dan jenis diet DM menurut 

kandungan energi protein, lemak, dan karbohidrat. 

c) Jadwal makanan yang terdiri dari jenis makanan dan waktu 

makan. 
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5) Cakram 3 diabetes Sebagai Sumber Belajar 

Media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun 

kondisi sehingga audien mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap. Sama halnya dengan cakram diabetes yaitu 

penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran yang dapat 

diartikan sebagai sumber pengetahuan yang akan mendorong proses 

belajar yang akan meningkatkan keterampilan atau sikap.
13

  

Cakram diabetes dapat sebagai sumber informasi yang akan 

merangsang seseorang untuk dalam bentuk perhatian, perasaan, 

persepsi, pengetahuan, sikap, dan pratik atau tindakan. Perilaku 

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar). Stimulus (rangsangan dari luar) ini yang 

dimaksut dengan media cakram diabetes.
25

 

4. Konsep Perubahan Perilaku 

Perilaku adalah hasil dari stimulus (faktor eksternal) dengan respons 

(faktor internal) dalam subjek. Perilaku seseorang dipengaruhi atau 

ditentukan oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar. Pada perilaku 

kesehatan menurut Green terdapat 3 faktor utama yaitu:
25 

a. Faktor presdisposisi (predisposing factors) 

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempresdisposisi terjadinya 

perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, 

kepercayaan, nilai-nila tradisi, dan sebagainya. 

b. Faktor pemungkin (enabling factors) 
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Faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku 

atau tindakan. Faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau 

fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya puskesmas, 

posyandu, rumah sakit, tempat pembuangan air, tempat pembuangan 

sampah, tempat olah raga, makanan bergizi, uang dan sebagainya. 

c. Faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. 

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat (toma), 

tokoh agama (toga), sikap dan perilaku para petugas kesehatan. Selain 

itu, undang-undang, peraturan-peraturan yang ada di pemerintah pusat 

maupun daerah yang terkait dengan kesehatan. 

5. Kepatuhan 

Pengertian kepatuhan adalah perilaku individu yang mentaati nasihat 

medis untuk peduli pada kesehatan pasien.
27

 Kepatuhan adalah perilaku individu 

dalam merawat diri sehingga dapat mencapai kontrol metabolik dan menghindari 

komplikasi jangka panjang dengan cara melakukan pemantauan glukosa, 

melakukan diet, pengobatan, melakukan aktivitas fisik, dan pemeriksaan 

kesehatan secara berkala.
9
 Kepatuhan pada pasien diabetes melitus adalah 

mengikuti anjuran diet yang disarankan oleh ahli gizi. Ahli gizi akan 

merekomendasikan dengan diet yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh 

pasien.
28 

a. Faktor-faktor yang menghambat kepatuhan 

 Faktor-faktor yang menghambat kepatuhan berdasarkan yaitu
 27
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1) Pehaman tentang instruksi 

Intruksi dalam pemberian informasi yang menghambat kepatuhan 

pasien adalah  intruksi yang sulit dipahami oleh pasien dengan 

menggunakan istilah-istilah medis dan terlalu banyak intruksi untuk 

diingat oleh pasien. 

2) Kualitas Interaksi 

Kualitas interaksi yang terbangun antara konselor dan klien sangat 

mempengaruhi ketidakpatuhan klien. Konselor  yang mempunyai 

sikap kurang empati dan bersikap kurang ramah akan membuat 

pasien enggan untuk konseling. 

3) Isolasi Sosial dan Keluarga 

Dukungan keluarga dapat menjadikan faktor yang sangat 

berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan keputusan pasien. 

Pasien yang tidak mempunyai keluarga akan mengalami kesulitan 

dalam menentukan keputusan untuk mencari dan mematuhi anjuran 

pengobatan. 

4) Keyakinan, Sikap dan Kepribadian 

Keyakinan dan kepribadian pasien akan berperan dalam menentukan 

sikap pasien terhadap anjuran pengobatan. 

b. Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan 

Faktor-faktor yang mendukung kapatuhan adalah
27 

1) Pendidikan 
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Pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Pendidikan tidak 

hanya diukur melalui pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA 

ataupun S1, pendidikan diartikan sebagai seberapa aktif pasien 

membaca buku atau secara aktif pasien mencari informasi secara 

mandiri mengenai penyakit yang diderita. Pendidikan pasien akan 

secara tidak lamgsung berhubungan dengan pengetahuan pasien 

dengan penyakit yang diderita. 

2) Akomodasi 

Kemudahan  akomodasi pasien dan keterlibatan pasien dalam 

program pengobatan akan meningkatkan motivasi pasien dalam 

mengikuti anjuran pengobatan. 

3) Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial 

Dukungan sosial dan lingkungan akan membantu pasien mematuhi 

anjuran diit, cek kesehatan, memantau kadar gula darah, dan rutin 

konseling gizi. 

4) Perubahan Model Terapi 

Program-program kesehatan secara pengobatan dapat dibuat 

sesederhana mungkin sehingga pasien terlibat aktif dalam program 

tersebut. Konseling menggunakan media cakram diabetes adalah 

konseling dengan media baru yang lebih sederhana dan menarik 

yang diharapkan dapat membuat pasien tertarik berperan aktif 

mengikuti konseling. 
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5) Meningkatkan Interaksi Profesional Kesehatan dengan Pasien 

Meningkatkan interkasi profeisonal kesehatan dengan kegiatan 

konseling. Konseling dapat membatu pasien mengetahui makanan 

yang diianjurkan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. 

B. KerangkaTeori

 

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian 

Sumber: Modifikasi Tandra (2008) dan Smet (2004) dalam Din (2011) dan 

Lawrence Green (1980) dalam Notoatmojo (2010). 
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Diet Diabetes Melitus: 

1. Tepat Jumlah Makanan 

2. Tepat Jenis Makanan 

3. Tepat Jadwal Makanan 
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1. Cakram Diabetes 
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Faktor 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

D. Hipotesis  

1. Ada perbedaan pengetahuan diet pasien diabetes melitus tipe 2 sebelum dan 

sesudah diberikan konseling menggunakan media cakram diabetes di 

Puskesmas Godean I.  

2. Ada perbedaan kepatuhan diet pasien diabetes melitus tipe 2 sebelum dan 

sesudah diberikan konseling menggunakan media cakram diabetes di 

Puskesmas Godean I.  

3. Ada perbedaan peningkatan pengetahuan diet pasien diabetes melitus tipe 2 

dalam konseling menggunakan media cakram diabetes di Puskesmas Godean 

I.  

4. Ada perbedaan peningkatan kepatuhan diet pasien diabetes melitus tipe 2 

dalam konseling menggunakan media cakram diabetes di Puskesmas Godean 

I. 

 

Pengetahuan 

Kepatuhan Diet 3J 

Konseling Gizi 

Menggunakan: 

1. Cakram Diabetes 

2. Laeflet Diabetes 


