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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diabetes Mellitus 

2.1.1 Pengertian Diabetes Mellitus 

 Diabetes Mellitus merupakan suatu penyakit dimana terjadi kelainan 

dalam metabolisme glukosa. Di Indonesia, menyebutnya sebagai “kencing 

manis”, istilah ini tidaklah salah sebab pada penderita diabetes mellitus 

sering kali ditemukan kadar gula darah yang sangat tinggi di dalam urine 

(bilamana kadar gula di dalam darah juga tinggi) (Kurniali, 2013).

 Menurut  Diabetes Mellitus adalah suatu gangguan kesehatan berupa 

kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh 

peningkatan kadar gula darah dalam darah akibat kekurangan insulin 

ataupun retensi insulin dan gangguan metabolik pada umumnya (Toharin, 

Cahyati, & Zainafree 2015). Diabetes mellitus dikenal sebagai penyakit 

gannguan metabolik menahun dan dapat menyerang semua lapisan umur 

dan sosial ekonomi. Apabila di biarkan tidak terkendali maka penyakit ini 

dapat menimbulkan komplikasi lain yang membahayakan kesehatan (Anani, 

Udiyono, & Ginanjar, 2012). 

 

 

2.1.2 Etiologi Diabetes Mellitus 

Faktor penyebab dari Diabetes Mellitus antara lain: 

a. Jenis Kelamin  

Pada Diabetes Mellitus type 2 jenis kelamin merupakan salah satu faktor 

dalam perkembangan penyakit Diabetes Mellitus type 2 karena secara 

fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang 

lebih besar. (premenstrual syndrome) pasca menepouse yang membuat 

distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses 

hormonal tersebut sehingga wanita beresiko menderita Diabetes Mellitus 

type 2 lebih besar (Shara, 2013 dalam Suryani, Pramono, Septiana, 

2015). 
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b. Obesitas (Kegemukan)  

Obesitas merupakan  faktor  utama  dari  insiden  DM tipe 2. Obesitas 

dapat terjadi karna banyak faktor, faktor utamanya adalah Obesitas dapat 

terjadi karena ketidakseimbangan asupan energi dan keluarnya energi 

(Betteng, Pangemanan, & Mayulu, 2014). 

c. Usia 

Umumnya manusia mengalami perubahan fisiologi yang secara drastis 

menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun dan muncul setelah 

seseorang memasuki usia rawan, terutama setelah usia 45 tahun pada 

mereka yang berat badan berlebih sehingga tubuhnya tidak peka lagi 

terhadap insulin untuk metabolisme glukosa (Betteng, Pangemanan, & 

Mayulu, 2014). 

d. Makanan 

Seringnya mengonsumsi makanan/minuman manis akan meningkatkan 

resiko kejadia DM tipe 2 karena meningkatkan konsentrasi glukosa 

dalam darah. Riwayat pola makan yang kurang baik juga menjadi faktor 

resiko penyebab terjadinya DM pada wanita usia produktif. Makanan 

yang dikonsumsi diyakini menjadi penyebab meningkatnya gula darah, 

perubahan diet, seperti mengonsumsi makanan tinggi lemak menjadi 

penyebab terjadinya DM  (Betteng, Pangemanan, & Mayulu, 2014). 

e. Pendidikan 

Orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan memiliki banyak 

pengetahuan tentang kesehatan, dengan adanya tersebut orang akan 

memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatannya (Dewi, 2010 dalam 

Suryani, Pramono, Septiana, 2015). 

f. Olahraga 

Pada orang yang jarang berolahraga, zat makanan yang masuk ke dalam 

tubuh tidak dikelola melainkan ditimbun tubuh sebagai lemak dan gula, 

jika insulin tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi 

maka akan timbul penyakit Diabetes Mellitus (Kemenkes RI, 2012 dalam 

Suryani, Pramono, Septiana, 2015). 
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2.1.3 Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Menurut Nurrahmani (2017) klasifikasi Diabetes Mellitus antara lain: 

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 

 Faktor penyebab Diabetes Mellitus tipe-1 adalah infeksi virus dan 

reaksi auto imun (ruasaknya sistem kekebalan tubuh) yang merusak sel-

sel penghasil insulin, yaitu sel beta pada pankreas, secara menyeluruh. 

Oleh karena itu , pada tipe ini pankreas sama sekali tidak dapat 

menghasilkan insulin. Untuk bertahan hidup, insulin harus diberikan dari 

luar dengan cara disuntikkan. Istilah yang dipakai adalah Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus (IDDM). 

 Gejala Diabetes Mellitus tipe 1 diantaranya adalah (Kurniali, 2013): 

1. Sering buang air kecil (poliuria) disebabkan oleh kadar gula darah 

meningkat dan mengakibatkan peningkatan osmolalitas cairan ekstra 

seluler yang melebihi ambang batas ginjal, akan menyebabkan 

glukosa dikeluarkan melalui urin. Glukosa yang ada akan menarik air 

dan elektrolit lain sehingga akan sering buang air kecil. 

2. Merasa haus yang berlebihan (polidipsia) disebabkan oleh banyaknya 

urin yang keluar maka tubuh mengadakan mekanisme lain untuk 

menyeimbangkan yaitu dengan banyak minum. 

3. Merasa sangat lapar (poliflagia) disebabkan glukosa di dalam darah 

tidak dapat dipakai pada jaringan-jaringan perifer sehingga tubuh 

akan kekurangan glukosa sehingga pasien banyak makan. 

4. Kelelahan/letih disebabkan oleh glukosa yang tidak terpakai di sel 

atau jaringan perifer mengakibatkan tubuh akan lemah. 

5. Gangguan penglihatan disebabkan oleh masuknya glukosa ke dalam 

jaringan mata sehingga pandangan buram. 

6. Infeksi saluran kemih disebabkan urinnya mengandung glukosa yang 

merupakan media pertumbuhan bakteri yang baik, disamping itu 

menurunnya kekebalan tubuh akibat diabetes membuat infeksi lebuh 

mudah terjadi. 

7. Turunnya berat badan tanpa berusaha disebabkan oleh berkurangnya 

ambilan asam amino dan sintesiis protein, sehingga pemenuhan 
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nitrogen otot kurang, katabolisme protein meningkat dan massa oto di 

jaringan perifer berkurang mengakibatkan penurunan berat badan. 

b. Diabetes Mellirus Tipe 2 

 Menurut American Diabetes Associate (ADA, 2010) dikutip dalam 

Suryani, Pramono, Septiana (2015) Diabetes Mellitus tipe-2 adalah 

gangguan metabolisme dari sistem endokrin, terutama ditandai dengan 

ketidakseimbangan glikemik. Sehingga yang menderita Diabetes 

Mellitus tipe-2 adalah jika tubuhnya masih memproduksi insulin, namun 

insulin yang dihasilkan tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh 

menjadi kebal terhadap insulin, yang biasa disebut Non Insulin Dependen 

Diabetes Mellitus (NIDDM). 

 Gejala Diabetes Mellitus tipe 2 sering kali tidak jelas. Biasanya 

memiliki riwayat keturunan diabetes apabila tidak aad gejala klasik, 

biasanya dikeluhkan adalah cepat lelah, berat badan turun walaupun 

banyak makan, atau rasa kesemutan ditungkai. Kadang-kadang, bahkan 

penderita yang sama sekali tidak merasakan perubahan. 

c. Diabetes Gestasional (Diabetes Mellitus Ibu Hamil) 

 Diabetes Gestasional adalah meningkatnya kadar gula darah yang 

meningkat tentunya terjadi pada seorang ibu yang sedang hamil biasanya 

muncul pada minggu ke-24 (bulan keenam). 

 Gejala Diabetes Mellitus Gestasional menurut Nurrahmani (2017) 

seperti halnya yang terjadi pada penderita diabetes umumnya gejala khas 

yang dialami adalah makin sering makan, sering buang air kecil, dan 

selalu merasa kehausan.oleh karena itu pemeriksaan gula darah dan 

penelusuran riwayat kesehatan oleh tenaga kesehatan menjadi keharusan. 

 

 

2.1.4 Patofisiologi Diabetes Mellitus 

  Pada diabetes mellitus tipe II terjadi penurunan sensitivitas jaringan 

terhadap insulin (resistensi insulin). Hal ini diperberat oleh bertambanya 

usia yang mempengaruhi berkurangnya jumlah insulin dari sel-sel beta, 

lambatnya pelepasan insulin dan atau penurunan sensitivitas periver 
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terhadap insulin. Resistensi insulin berhubungan dengan faktor ekstenal 

seperti gaya hidup yang salah dan obesitas. Gaya hidup utamanya pola 

makan yang tidak seimbang  dan pola latihan fisik yang tidak rutin dan 

teratur. 

  Peningkatan kadar glukosa dalam darah menyebabkan osmolalitas 

darah meningkat sehingga menyebabkan perpindahan cairan dari ekstra 

vaskuler ke intra vaskuler dan terjadi dehidrasi pada sel. Peningkatan 

volume diuresis akan meningkatkan dan frekuensi frekuensi berkemih akan 

meningkat (poliura) 

  Di sisi lain, peningkatan osmolitas sel akan merangsang 

hypotalamus untuk mengsekresi ADH dan merangsang pusat haus di bagien 

lateral sehingga menyebabkan peninkaran rasa haus yang disebut poli dipsi. 

Penurunan transport glukosa kedalam sel menyebabkan sel kekurangan 

glukosa untuk proses metabolisme sehingga mengakibatkan starvasi sel. 

Penurunan penggunanaan dan aktifitas glukosa dalam sel (glukosa sel) akan 

merangsang pusat makan di bagian lateral hypotalamaus sehingga timbul  

peningkatan rasa lapar dan disebut polipagi (Rumahorbo, 2014) 

 

 

2.1.5 Komplikasi Diabetes Mellitus 

  Menurut Nurrahmani (2017) Komplikasi Diabetes Mellitus terbagi 

menjadi dua kategori, antara lain : 

a. Komplikasi Mendadak (Akut) 

1. Infeksi yang sulit sembuh dan lebih sering terjadi, pada keadaan 

normal, kuman yang masuk ke dalam tubuh akan dilawan oleh sel 

darah putih. Pada diabetes, saat kadar gula darah tinggi lebih dari 

200 mg/dl, kekuatan sel-sel darah putih untuk melawan membunuh 

kuman berkurang. Oleh karena itu, kuman sukar dibunuh, justru 

terus berkembang biak sehingga infeksi yang sulit sembuh. 

2. Koma Hiperglikemik (koma diabetik), terjadi karena gula darah 

yang sangat tinggi yaitu diatas 200 mg/dl yang menyebabkan koma 
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atau penurunan kesadaran pada penderita yaitu koma yang sering 

terjadi adalah koma diabetik atau koma ketoasidotik. 

3. Koma Hipoglikemik, terjadi karena penurunan kadar gula darah 

diabawah normal yaitu <60 mg/dl hingga bisa menyebabkan koma 

atau penurunan kesadaran. Koma ini merupakan keadaan yang 

sangat gawat karena jika tidak cepat diatasi akan mengakibatkan 

kematian. 

b. Kompikasi Menahun (Kronis) 

1. Kelainan pembuluh darah halus dan kecil (mikroangiopati) dapat 

bermanifestasi gangguan pada organ: mata (retinopati, katarak dan 

glaukoma), dan ginjal (nefrotik diabetik) yang pada akhirnya perlu 

cuci darah. 

2. Kelaiann pembuluh darah besar (Makroangiopati) dapat 

bermanifestasi gangguan pada organ jantung (yang bisa 

menyebabkan serangan jantung), otak (menyebabkan stroke), dan 

tungkai kaki. 

3. Kelainan saraf (Neuropati), terjadi pada saraf dari beberapa organ: 

tungkai dan kaki akan terasa kebas hingga mati rasa, pada saluran 

pencernaan menyebabkan konstipasi, pada kandung kemih 

mnyebabkan kencing tidak lancar. 

 

 

2.1.6 Penatalaksanaan 

 Menurut Nyoman (2009) dalam Fatimah (2015) pencegahan 

penyakit Diabetes Mellitus dibagi menjadi empat yaitu : 

a. Pencegahan Premodial  

  Adalah upaya untk memberikan kondisi pada masyarakat yang 

memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan, 

gaya hidup dan faktor resiko lainnya. Prakondisi ini harus diciptakan 

dengan multimitra. Pencegahan pramodial Diabetes Mellitus misalnya 

adalah menciptakan prakondisi sehingga masyarakat merasa bahwa 

konsumsi makan kebarat - baratan adalah suatu pola makan yang 
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kurang baik, pola hidup santai atau kurang aktivitas, dan obesitas adalah 

kurang baik bagi kesehatan 

b. Pencegahan Primer  

  Adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk 

resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM diantaranya : 

1. Kelompok usia tua (>45 tahun) 

2. Kegemukan (IMT >27) 

3. Tekanan darah tinggi (>140/90 mmHg) 

4. Riwayat keluarga DM 

5. Riwayat kehamilan dengan BBBL (>4000 gr) 

6. Disipidemia (HvL >35 mg/dl atau trigliseida >250 mg/dl) 

7. Pernah TGT atau Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT) 

c. Pencegahan Sekunder 

 Adalah upaya mencegah timbulnya penyulit dengan tindakan 

deteksi dini dan memberikan pengoatan sejak awal penyakit. Dalam 

pengelolaan pasien DM, sejak awal sudah harus dipasdai damn sedapat 

mungkin dicegah kemungkinan penyulit menahun. 

 Menurut PERKENI (2011) dikutip dalam (Putri & Isfandiari, 2013) 

empat pilar utama pengendalian Diabetes Mellitus meliputi : 

1. Edukasi 

Menurut Basuki (2009) dikutip dalam Putri & Isfandiari (2013), 

penyandang Diabetes Mellitus perlu mendapatkan infomasi minimal 

yang diberikan setelah diagnosa di tegakkan, mencakup 

pengetahuan dasar tentag Diabetes Mellitus, penantauan mandiri, 

sebab  - sebab tingginya kadar glukosa darah, obat hipoglikemia 

oral,perencanaan makan, perawatan, kegiatan jasmani, tanda-tanda 

hipoglikemi dan komplikasi. Penyandang Diabetes Mellitus, 

kemudian selanjutnya mengubah perilakuna, sehigga akan dapat 

mengendalikan kondisi penyakitnya dan penyandang Diabetes 

Mellitu dapat hidup lebih berkualitas. Edukasi dan informasi yang 

dapat tepatmeningkatkan keutuhan penderita dalam menjaani 



12 
 

program yang komprehensif, sehingga pengendalian kadar glukosa 

darah dapat tercapai. 

2. Pengaturan makan 

Merupakan gambaran tentang pola makan atau kebiasaan makan 

meliputi jenis dan frekuensi makan. Pengaturan ini merupakan 

bagian dari penatalaksanaan Diabetes Mellitus secara total. Kunci 

keberhasilan dalam pengaturan makan adalah keterlibatan secara 

menyeluruh dari seluruh tim (petugas kesehatan, keluarga, dan 

pasien). Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa ada hubungan 

antara pengaturan makan dengan rerata gula darah acak. Hal ini di 

karenakan pengaturan makan dapat menstabilkan kadar glukosa 

darah dan lipid-lipid dalam batas normal (Syahbudin, 2007 dalam 

Putri & Isfandiari, 2013) 

3. Olahraga  

Olahraga merupakan suatu program latihan jasmani dengan tujuan 

mengurangi resistensi insulin sehingga kerja insulin lebih baik dan 

mempercepat pengangkutan glukosa masuk ke dalam sel untuk 

kebutuhan  energi.  Olahraga  secara  teratur  3-4 kali seminggu 

dengan durasi kurang lebih 30 menit dapat menjaga kebugaran dan 

menurunkan berat badan. Selain itu, dapat untuk memperbaiki 

sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa 

darah. Latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, 

bersepeda santai, jogging, dan berenang. Untuk yang relatif sehat, 

intensitas latihan jasmani bisa ditingkatkan, sementara yang sudah 

mendapatkan komplikasi Diabetes Melitus dapat dikurangi. 

4. Kepatuhan Pengobatan 

Menurut WHO (2013) dikutip dalam Putri & Isfandiari, 2013) 

tingkat kepatuhan pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus di 

pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : karakteristik 

pengobatan penyakit (kompleksitas terapi, durasi penyakit dan 

pemberian perawatan, faktor intrapersonal (umur, gender, rasa 

percaya diri, stres, depresi dan penggunaan alkohol), faktor 
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interpersonal (kualitas hubungan pasien dengan penyedia layanan 

kesehatan dan dukungan sosial) dan faktor lingungan (situasi 

beresiko tinggi dan sistem lingkungan). Pengobatan akan dapat 

berjalan dengan baik jika di berikan bersama dengan pengaturan 

pola makan dan latihan jasmani (gaya hidup sehat). 

d. Pencegahan Tersier 

 Adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan 

merehabilitasi pasien sedini mungkin, sebelum kecacatan tersebut 

menetap. Pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi antar 

disiplin terkait sangat diperlukan, terutama di rumah sakit rujukan , 

misalnya para ahli sesama disiplin ilmu seperti ahli penyakit jantung, 

mata, rehabilitasi 

 

 

  2.2 Perilaku 

2.2.1 Pengertian Perilaku 

  menurut Skiner (2010) dikutip (Nisrima, Yunus, & Hayati 2016), 

perilaku adalah suau respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan sari luar pengertian itu dikenal dengan teori S-O-R (Stimulus-

Organisme-Respon). Perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan dari 

luar baik itu sengaja mupun tidak sengaja. Perilaku merupakan suatu 

tindakan yang diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan 

baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang 

saling berinteraksi (Wawan, 2011) 

 

 

2.2.2 Jenis Perilaku 

  Jenis Perilaku menurut Oktaviana (2014) antara lain: 

1. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf 

2. Perilaku tak sadar, perilaku yang spntan atau instingtif 

3. Perilaku nampak dan tidak nampak 
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4. Perilaku sederhana dan kompleks 

5. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor 

2.2.3 Bentuk Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2010) dilihat dari bentuk respons terhada stimulus, 

maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, antara lain: 

1. Bentuk pasif/Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi 

pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan dalam dapat 

diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku Terbuka (overt behavior) 

Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan 

atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat otang lain. 

 

 

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

   Menurut Saptiningsih, Maria, & Maagdelena (2012) Faktor yang 

mempengaruhi Perilaku manusia antara lain: 

a. Pengetahuan, adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris 

khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu. 

b. Sikap, adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek, 

baik yang bersifat intern maupun ekstern sehingga manifestasinya tidak 

dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu 

dari perilaku yang tertutup tersebut. 

c. Motivasi, adalah kondisi internal dan ekternal yang membangkitkan kita 

untuk bertindak, mendorong untuk mencapaitujuan ertentu dan 

membuat kita tertarik untuk kegiatan tertentu. 

d. Lingkungan, yakni lingkungan fisik adalah yang terdapat disekitar 

manusia sedangkan lingkungan non-fisik adalah lingkungan yang 

muncul akibat adanya interaksi antara manusia. 
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2.3 Konsep Pola Makan Penderita Diabetes Mellitus 

  Pengaturan pola makan merupakan pilar utama dalam pengelolaan 

Diabetes Mellitus, karena pengaturan diet pada penderita Diabetes Mellitus 

merupakan pengobatan yang utama pada penatalaksanaan Diabetes 

Mellitus. Menurut Suyono (2007) dikutip Sudaryanto, Setiyadi, & 

Frankilawati (2014) Pola makan merupakan gambaran mengenai macam-

macam, jumlah, dan komposisi bahan makanan yang dimakan tiap hari oleh 

seseorang.  

  Prinsip diet Diabetes Mellitus adalah tepat jadwal, tepat jumlah, dan 

tepat jenis (Tjokroprawio, 2012) : 

 

 

2.3.1 Tepat Jadwal  

  Menurut Tjokroprawiro (2012) jadwal diet harus sesuai dengan 

intervalnya yang dibagi menjadi enam waktu makan, yaitu tiga kali 

makanan utama dan tiga kali makanan selingan. Penderita Diabetes Mellitus 

hendaknya mengkonsumsi makanan dengan jadwal waktu yang tetap 

sehingga reaksi insulin selalu selaras dengan datangnya makanan dalam 

tubuh. Makanan selingan berupa snack penting untuk mencegah terjadinya 

hipoglikemia (menurunnya kadar gula darah). Jadwal makan terbagi 

menjadi enam bagian makan (3 kali makan besar tiga kali makan selingan) 

antara lain: 

a. Makan pagi pukul 06.00 – 07.00 

b. Selingan pagi pukul 09.00 – 10.00 

c. Makan siang pukul 12.00 – 13.00 

d. Selingan siang pukul 15.00 – 16.00 

e. Makan malam pukul 18.00 – 19.00 

f. Selingan malam pukul 21.00 – 22.00 

  Untuk jadwal makan saat puasa menurut Tjokroprawiro (2012) 

dapat dibagi menjadi beberapa waktu, yaitu : 

a. Pukul 18.00 (30%) kalori : berbuka puasa 

b. Pukul 20.00 (25%) kalori : sehabis terawih 
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c. Sebelum tidur (10%) kalori : makanan kecil 

d. Pukul 03.00 (35%) kalori : makan sahur 

 

 

2.3.2 Tepat Jumlah 

  Menurut  Susanto (2013), aturan diet untuk Diabetes Mllitus adalah 

memperhatikan jumlah makan yang dikonsumsi. Jumlah makan (kalori) 

yang dianjurkan bagi penderita Diabetes Mellitus adalah makan lebih sering 

dengan porsi kecil, sedangkan yang tidak dianjurkan adalah makan dalam 

porsi banyak/besar sekaligus. Tujuan cara makan seperti ini adalah agar 

jumlah kalori terus merata sepanjang hari, sehingga bebn kerja organ-organ 

tubuh tidak berat, terutama organ pankreas. Cara makan yang berlebihan 

tidak menguntungkan bagi fungsi pankreas. Asupan makanan yang 

berlebihan merangsang pankreas bekerja lebih keras. Penderita Diabetes 

Mellitus, diusahakan mengkonsumsi asupan energi yaitu kalori basal 25-30 

kkal/kgBB normal yang ditambah kebutuhan untuk aktivitas dan keadaan 

khusus. Protein 10-20% dari kebutuhan energi total. Lemak 20-25% dari 

kebutuhan energi total dan karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total yaitu 

45-65% dan serat 25 gr/hari (PERKENI, 2011)  

 

 

2.3.3 Tepat Jenis 

  Setiap jenis makanan mempunyai karakteristik kimia yang beragam, 

dan sangat menentukan tinggi rendahnya kadar glukosa dalam darah ketika 

mengkonsumsinya atau mengkombinasikannya dalam pembuatan menu 

sehari – hari  (Susanto, 2013). 

a. Konsumsi Karbohidrat 

 Karbohidrat ada dua jenis yaitu karbohidrat sederhana dan 

kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang mempunyai 

ikatan kimiawi hanya satu dan mudah diserap kedalam aliran darah 

sehingga dapat langsung menaikkan kadar gula darah. Sumber 
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karbohidrat sederhana antara lain es krim, jeli, selai, syrup, minuman 

ringan dan permen (Susanto, 2013).  

 Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang sulit dicerna oleh 

usus. Penyerapan karbohidrat kompleks ini relatif pelan, memberikan 

rasa kenyang lebih lama dan tidak cepat enaikkan kdar gula darah dalam 

tubuh. Karbohidrat kompleks diubah menjadi glukosa lebih lama 

daripada karbohidrat sederhana sehingga mudah menaikkan kadar gula 

darah dan lebih bisa menyediakan energi yang bisa dipakai secara 

bertingkat sepanjang hari (Susanto, 2013). 

 Karbohidrat yang tidak mudah dipecah menjadi glukosa banyak 

terdapat pada kacang-kacangan, serat (sayur dan buah), pati, dan umbi-

umbian. Oleh karena itu, penyerapannya lebih lambat sehingga 

mencegah peningkatan kadar gula darah secara drastis. Sebaliknya, 

karbohidrat yang mudah diserap, seperti gula (baik gula pasir, gula 

merah maupun sirup), produk padi-padian (roti, pasta) justruakan 

mempercepat peningkatan gula darah (Susanto, 2013) 

b. Konsumsi Protein Hewani dan Nabati 

 Makanan sumber protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati 

dan hewani . protein nabati adalah protein yang didapatkan dari sumber-

sumber nabati. Sumber protein nabati yang baik dianjurkan dikonsumsi 

adalah dari kacang-kacangandiantaranya kacang kedelai (termasuk 

produk olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan lain-lain), 

kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan kacang polong (Susanto, 

2013). 

 Selain berperan membangun dan memperbaiki sel-sel yang sudah 

rusak, konsumsi proteinjuga dapat mengurangi atau menundarasa lapar 

sehingga dapat menghindarkan penderita Diabetes Mellitus dari 

kebiasaan makan yang berlebihan yang memicu timbulnya kegemukan. 

Makanan yang berprotein tiggi dan rendah lemak dapat ditemukan pada 

ikan, daging ayam bagian paha dan sayaptanpa kulit, daging merah 

bagian paha dan kaki, serta putih telur (Susanto, 2013). 

c. Konsumsi Lemak 
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 Konsumsi lemak dalam makanan berguna untuk memenuhi 

kebutuhan energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K serta 

menambah lezatnya makanan (Dewi, 2013). 

 Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung lemak tidak jenuh, 

baik tunggal maupun rangkap dan hindari konsumsi lemak jenuh. 

Asupan lemak berlebih merupakan salah satu penyebab terjadinya 

resistensi insulin dan kelebihan berat badan. Oleh karena itu hindari pula 

makanan yang digoreng atau banyak menggunakan minyak. Lemak 

tidak jenuh tunggal (monounsaturated) yaitu leakyang banyak terdapat 

pada minyak zaitun, buah avokadmdan kacang-kacangan. Lemak ini 

sanagt baik untuk penderita DM karena dapat meningkatkan HDL dan 

menghalangi oksidasi LDL. Lemak tidak jenuh ganda (polyunsaturated) 

banyak terdapat pada telur, lemak ikan salem dan tuna (Dewi, 2013). 

d. Konsumsi Serat 

 Konsumsi serat, terutam serat larit air pada sayur-sayuran dan buah-

buahan. Serat ini dapat menghambat lewatnya gluksoa melalui dinding 

saluran pencernaan menuju pembuluh darah dapat membantu 

memperlambat penyerapan glukosa dalam darah dan memperlambat 

pelepasan glukosa dalam darah. American Diabetes Association 

merekomrndasikan kecukupan seeat bagi penderita DM adalah 30-35 

gr/hari, sedangkan di Indonesia asupan serat yang dianjurannya sekitar 

25 gr/hari. 

 Serat banyak terdapat dalam sayur dan buah, untuk sayur dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan B. Sayur golongan A bebas 

dikonsumsi yaitu oyong, lobak, selada, jamur segar, mentimun, tomat, 

sawi, tange, kangkung, terung, kembang kol, kol, lobak, dan labu air. 

Sementara itu yang termasuk sayur golongan B diantaranya buncis, daun 

melinjo, daun pakis, daun singkong, daun pepaya, labu siam, katuk, 

pare, nngka muda, jagung muda, gnjer, kacang kapri, jantung pisang, 

daun beluntas, bayam, kacang panjang dan wortel. Untuk buah-buahan 

seperti mangga, sawo manila, rambutan, duku, durian, semangka, dan 
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nanas termasuk jenis buah-buahan yang kandungan HA ditas 10gr/100gr 

bahan mentah. 

e. Konsumsi Makanan dengan Indeks Glikemik Rendah 

 Indeks glikeik adalah kecepatan tutbuh memecahkarbohidrat 

menjadi gluksoa sebagai sumber energi bagi tubuh. Makanan dnegan 

indeks glikemik tinggi akan dicerna oleh tubuh dengan cepat dan 

meningkatkan kadar gula darah dengan segera. Sedangkan makanan 

dengan indeks glikemik rendah adalah sebaliknya. Jika tubuh 

mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, maka glukosa 

akan lebih cepat naik didalam darah (Susanto, 2013). 

 Makanan dengan indeks glikemik tinggi akan meningkatkan kadar 

gula darah setelah makan. Insulin akan memerintahkan tubub untuk 

menyimpan kelebihan karbohidrat sebagai lemakdan mencegah agar 

simpanan lemak yang ada di dalam tubuh tidak terpakai. The European 

association for thr Study of Diabetes merekomendasikan asupan 

karbohidrat dengan indeks glikemik rendah pada DM. Konsumsi 

karbohidrat dengan indeks glikemik rendah sebagai pengganti indeks 

glikemik tinggi dapat memperbaiki kontrol gula darah diabetesi. Selain 

itu dalam American Journal of Clinical Nutrition mengatakan bahwa 

penggantian karbohidrat indeks glikemik tinggi dengan yang rendah 

menurunkan resiko terjadinya hiperglikrmia. 

 

Tabel 2.3.3 Daftar nilai indeks glikemik bahan makanan 

Jenis Makanan IG  Jenis Makanan IG 

Jagung 70  Jeruk <55 

Tepung jagung 68  Nangka 61,61 

Beras 69  Pisang raja 57,10 

Gandum 30  Papaya 58 – 60 

Mie instan 47  Semangka >70 

Ubi jalar <55  Es cream 58 – 60 

Kentang 55 – 70  Madu >70 

Roti tawar 70  Susu full crem 23 – 31  
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Marconi  <55   Susu skim 27 – 37 

Kacang kedelai 15 – 21    Soft drink  62 – 74 

Kacang hijau  32  Apel  <55 

Sumber : (Susanto, 2013) 

 

Keterangan: 

Jika indeks glikemik glukosa adalah 100, maka : 

- Indeks glikemik rendah adalah ≤ 55 

- Indeks glikemik sedang adalah 56 – 69 

- Indeks glikemik tinggi adalah ≤ 70 

 Pola makan adalah suatu ketepatan dan keteraturan pasien dalam 

penatalaksanaan jumlah, jenis, dan jadwal makan. Seseorang dikatakan 

berpola makan baik apabila telah melakukan tiga indikatir diet yaitu 

tepat jumlah, jadwal dan jenis. Sebaliknya, apabila seseorang tidak 

melakukan kurang dari tiga indikator diet mka pola makan pasien 

diabetes tersebut kurang baik. 

 


